
      
       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 
           OPĆINSKI  NAČELNIK 

______________________________ 
KLASA: 008-01/17-01/9 

UR. BROJ: 2111/04-02-17-1 

Sirač, 10.07.2017. 

 

Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne 

novine, broj 25/13, 85/15) i članka 51. Statuta Općine Sirač Županijski glasnik Bjelovarsko-

bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13)  Općinski načelnik Općine Sirač donosi 

 

PLAN 

savjetovanja s javnošću Općine Sirač za 2017. godinu 

 

I. 

Donosi se Plan savjetovanja s javnošću Općine Sirač za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: 

Plan). 

II. 

Popis akata prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću 

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, nositelj izrade akta, očekivano vrijeme 

donošenja akta, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja i donositelji akta iskazani 

su u tabeli koja je sastavni dio ovog Plana. 

 

III. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sirač  za provedbu postupka savjetovanja 

s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a na temelju ovog Plana. 

 

 

IV. 

Plan savjetovanja s javnošću stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na 

internetskoj stranici Općine Sirač www.sirac.hr 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sirac.hr/


Tablica 1. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017. godinu 

Red. 

br. 

Naziv nacrta općeg akta ili 

dokumenta 

Očekivano 

vrijeme 

donošenja 

općeg akta ili 

dokumenta ja 

Okvirno 

vrijeme 

provedbe 

internetskog 

savjetovan 

Ostali 

predviđeni 

načini 

provedbe 

savjetovanja / 

očekivano 

vrijeme 

1 Odluka o porezima Općine 

Sirač 

kolovoz 2017. srpanj 2017. 30 dana 

2. Pravilnik o jednostavnoj 

nabavi 

kolovoz 2017. srpanj 2017.  30 dana 

3. Program potpora u 

poljoprivredi na području 

Općine Sirač za 2017. godinu 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 30 dana 

4. Donošenje Cjenika 

komunalnih usluga na 

području Općine Sirač  

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 30 dana 

5. Odluka o porezu na 

nekretnine 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 30 dana 

6. Odluka o usvajanju II. 

izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Sirač  

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 30 dana 

7. Proračun Općine Sirač za 

2018. godinu s projekcijama 

za 2019. i 2020. godinu 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 30 dana 

8. Odluka o izvršenju Proračuna 

Općine Sirač za 2018. godinu 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 30 dana 

9. Program javnih potreba u 

socijalnoj skrbi Općine Sirač 

za 2018. godinu 

 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 30 dana 

10. Program javnih potreba u 

sportu Općine Sirač za 2018. 

godinu 

 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 30 dana 

11. Program javnih potreba u 

kulturi Općine Sirač za 2018. 

godinu 
 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 30 dana 



12. Program gradnje  objekata i 

uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu 

 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 30 dana 

13. Program održavanja 

komunalne infrastrukture 

Općine Sirač za 2018. godinu 

 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 30 dana 

14. Program utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2018. 

godinu   

 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 30 dana 

15. Program utroška naknade za 

zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru za 

2018. godinu   

 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 30 dana 

16. Program utroška sredstava 

ostvarenih od naknade za 

promjenu namjene, zakupa, 

zakupa za ribnjake, prodaje 

izravnom pogodbom i davanja 

na korištenje bez javnog 

poziva poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH za 

2018. godinu   

 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 30 dana 

17.  Plan gospodarenja otpadom 

Općine Sirač  
 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 30 dana 

 

 

 

 

 

 


