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Klanjec, 02. siječnja 2020. 

 

 Na temelju članka 11. st. 5. i st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama 

(„Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i članka 42. Statuta Grada Klanjca („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ br. 14/18) gradonačelnik Grada Klanjca donosi 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2020. GODINI 

Članak 1. 

 Grad Klanjec donosi ovaj Plan savjetovanja s javnošću u 2020. godini (u daljnjem 

tekstu: „Plan“), a koji sadrži podatke o nazivu akta za koji se provodi savjetovanje, nositelju 

izrade nacrta prijedloga akta, očekivanom vremenu donošenja akta, okvirnom vremenu 

provedbe internetskog savjetovanja, te donositelju akta, i to kako slijedi: 

Plan savjetovanja s javnošću u 2020. godini 

Redni 

broj 

Naziv akta ili 

dokumenta 

Nositelj izrade 

nacrta 

prijedloga akta 

Očekivano 

vrijeme 

donošenja akta 

Okvirno vrijeme 

provedbe 

internetskog 

savjetovanja 

Donositelj 

akta 

1. 

Odluka o mjerilima za 

osiguranje sredstava za 

zadovoljavanje javnih 

potreba u djelatnosti 

predškolskog odgoja 

Jedinstveni 

upravni odjel 
1. tromjesečje 1. tromjesečje Gradsko vijeće 

2. 

Odluka o izmjeni i 

dopuni Odluke o 

prodaji robe izvan 

prodavaonica 

Jedinstveni 

upravni odjel 
1. tromjesečje 1. tromjesečje Gradsko vijeće 

3. 

Odluka o izmjeni i 

dopuni Odluke o 

uređenju prometa na 

području Grada Klanjca 

Jedinstveni 

upravni odjel 
1. tromjesečje 1. tromjesečje Gradsko vijeće 

4. 

Odluka o donošenju VI. 

izmjena i dopuna 

prostornog plana 

uređenja Grada Klanjca 

Jedinstveni 

upravni odjel 
1. tromjesečje 1. tromjesečje Gradsko vijeće 



5. 

Odluka o izmjeni i 

dopuni Odluke o 

prodaji robe izvan 

prodavaonica 

Jedinstveni 

upravni odjel 
2. tromjesečje 2. tromjesečje Gradsko vijeće 

6. 

Proračun Grada Klanjca 

za 2021. godinu i 

Projekcije proračuna za 

2022. i 2023. godinu 

Jedinstveni 

upravni odjel 
4. tromjesečje 4. tromjesečje Gradsko vijeće 

7. 

Odluka o izvršavanju 

Proračuna Grada 

Klanjca za 2021. 

godinu 

Jedinstveni 

upravni odjel 
4. tromjesečje 4. tromjesečje Gradsko vijeće 

 

Članak 2. 

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca za provođenje savjetovanja s 

javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), 

te Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata 

Grada Klanjca. 

Članak 3. 

 Ovaj Plan objavit će se na internetskim stranicama Grada Klanjca www.klanjec.hr. 

 

        Gradonačelnik 

          Zlatko Brlek 

http://www.klanjec.hr/

