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Temeljem članka 11. st.5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 
i 85/15) i članka 43. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09 i 01/13), 
Općinski načelnik dana 02. siječnja 2018. godine donosi 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE ŽAKANJE ZA 2018. GODINU 

Članak 1. 

RB Naziv općeg akta Okvirno vrijeme
provedbe

internetskog
savjetovanja

Očekivano vrijeme 
usvajanja akta

Metode
savjetovanja

1. Odluka o pružanju javne usluge
prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog
otpada

Siječanj, 2018. Veljača, 2018. e-savjetovanje

2. Odluka o uvjetima obavljanja
trgovine na malo izvan
prodavaonica na području Općine 
Žakanje

Siječanj, 2018. Veljača, 2018. e-savjetovanje

3. Odluka o uvjetima i načinu 
držanja kućnih ljubimaca, načinu 
postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim
životinjama

Ožujak, 2018. Travanj, 2018. e-savjetovanje

4. Program raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu RH na području Općine 
Žakanje

Svibanj, 2018. Lipanj, 2018. e-savjetovanje

5. Proračun Općine Žakanje za 2019. 
godinu s projekcijama za 2020. i
2021. godinu

Studeni, 2018. Prosinac, 2018. e-savjetovanje

Članak 2. 
Obrazac za sudjelovanje javnosti putem kojeg će građani moći uputiti prijedloge, primjedbe i 

mišljenja na konkretne nacrte za savjetovanja prilog je ovog Plana i čini njegov sastavni dio. 

Članak 3. 
Po isteku roka za dostavut mišljenja i prijedloga Općina Žakanje će izraditi i objaviti na svojoj 

internetskoj stranici Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i 
primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. 



Izvješće o savjetovanju s javnošću obavezno će se dostaviti Općinskom vijeću Općine 
Žakanje.

Članak 4. 
Za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup 

informacijama nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje i koordinator za savjetovanje. 

Članak 5. 
Plan savjetovanja s javnošću Općine Žakanje za 2018. godinu stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se na internetskoj stranici Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr .

NAČELNIK 
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