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Na temelju članka 11. stavka 5. i stavka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine  br. 25/13 i 85/15) i članka 36. Statuta Grada 
Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 4/09 i 3/13) gradonačelnik Grada Krapine donosi 
 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2020. GODINU 
 

I. 
Utvrđuje se Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu (dalje u tekstu: Plan). 

 
II. 

Plan 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 ostalim predviđenim načinima provedbe savjetovanja  (javna rasprava, distribucija nacrta propisa 
zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo) kako je to prikazano u tabeli koja je sastavni dio ovog Plana. 
 

III. 
Zadužuju se nadležna upravna tijela Grada Krapine za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup 

informacijama te Priručnika povjerenika za informiranje za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.  
 

IV. 
 Ovaj Plan objavit će se na internetskim stranicama Grada Krapine www.krapina.hr. 
                                                                                                                                                                                  GRADONAČELNIK 
                                                                                                                                                                                     Zoran Gregurović 



 
 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2020. GODINU 
 

 
 

Naziv akta 
Nositelj izrade nacrta prijedloga 

akta 

Očekivano 
vrijeme 

donošenja akta 

Okvirno vrijeme 
provedbe 

internetskog 
savjetovanja 

Trajanje 
savjetovanja 

Drugi 
predviđeni 

način 
provedbe 

savjetovanja 

Donositelj 
akta 

Odluka o izmjenama Odluke o porezima 
Grada Krapine 

Upravni odjel za financije, proračun, 
javnu nabavu i gospodarstvo  

IV. tromjesečje 
2020. 

Studeni/prosinac 2020. 15 dana NE 
Gradsko 
vijeće 

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o 
izboru članova vijeća mjesnih odbora 

Upravni odjel za društvene djelatnosti, 
poslove gradonačelnika i gradskog 
vijeća 

IV. tromjesečje 
2020. 

 Studeni/prosinac 2020. 
 

15 dana NE 
Gradsko 
vijeće 

Odluka o kriterijima i mjerilima za 
financiranje djelatnosti predškolskog odgoja 

Upravni odjel za društvene djelatnosti, 
poslove gradonačelnika i gradskog 
vijeća 

IV. tromjesečje 
2020. 

Studeni/prosinac 2020. 
 

15 dana NE 
Gradsko 
vijeće 

 
 


