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U Primorskom Docu, 12. studenog 2022.  

 

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

25/13. i  85/15.) i  članka  50. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 07/21), Načelnik 

Općine Primorski Dolac na 49. kolegiju održanom dana 12. studenoga 2022. godine donosi  

  

PLAN 

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  u 2023. godini 

Članak 1. 

Općina Primorski Dolac donosi ovaj Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. godinu (u 

daljnjem tekstu: „Plan“), kojim se utvrđuje popis općih te drugih strateških i planskih akata koji se 

planiraju donijeti u 2023. godini, a za koje se provodi postupak savjetovanja sa javnošću , u skladu sa 

Zakona o pravu na pristup informacijama. 

Članak 2. 

Plan savjetovanja čine akti i to: 

Red.br. 
Naziv propisa općeg akta ili 

dokumenta 

Okvirno vrijeme 

provedbe javnog 

savjetovanja 

Očekivano 

vrijeme 

donošenja 

općeg akta ili 

dokumenta za 

koje se provodi 

savjetovanje 

Način provedbe 

savjetovanja 

1. Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u Općini 

Primorski Dolac za 2024. i Program 

održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u Općini 

Primorski Dolac za 2024. 

studeni 2023. prosinac 2023. Internetsko savjetovanje 

www.primorskidolac.hr  

2. Izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja Općine Primorski Dolac 

veljača  2023. lipanj 2023. Internetsko savjetovanje 

www.primorskidolac.hr 

3. Program javnih potreba u 

predškolskom, školskom odgoju i 

obrazovanju u Općini Primorski Dolac 

za 2024. 

studeni 2023. prosinac 2023. Internetsko savjetovanje 

www.primorskidolac.hr  

4. Program socijalne skrbi i novčane 

pomoći u Općini Primorski Dolac za 

2024. 

studeni 2023. prosinac 2023. Internetsko savjetovanje 

www.primorskidolac.hr 

5. Program javnih potreba za sport i studeni 2023. prosinac 2023. Internetsko savjetovanje 

www.primorskidolac.hr  

http://www.primorskidolac.hr/
http://www.primorskidolac.hr/
http://www.primorskidolac.hr/
http://www.primorskidolac.hr/
http://www.primorskidolac.hr/


 kulturu u Općini Primorski Dolac za 

2024. 

6. Proračun Općine Primorski Dolac 

za 2024. i projekcije za 2025. i 

2026. 

studeni 2023. prosinac 2023. Internetsko 

savjetovanje 

www.primorskidolac.hr  

Članak 3. 

Ovaj Plan objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine Primorski Dolac, a savjetovanje s 

javnošću provodit će se preko  službene internetske stranice Općine Primorski Dolac objavom nacrta 

prijedloga općeg akta ili drugog dokumenta.     

Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih te drugih strateških odnosno planskih akata 

koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanje o kojima se provodi savjetovanje sa javnošću i 

za te opće akte provest će se propisani postupak savjetovanja sa javnošću. 

O Izmjenama Plana savjetovanja Općina Primorski Dolac izvijestiti će javnost objavom na svojoj 

službenoj internetskoj stranici.  

Članak 4. 

Savjetovanje s javnošću provodit će se u pravilu u roku od 30 dana, osim u iznimnom slučaju ako to 

nije moguće provesti zbog razloga hitnosti koji će se posebno obrazložiti u pozivu za sudjelovanje u 

postupku, a ukoliko se pokaže potreba za kraćim rokom to će se uvrstiti u navedeni Plan. 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, izradit će se izvješće o savjetovanju s javnošću, koje 

sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima neprihvaćanje pojedinih prijedloga 

i primjedbi. Predmetno izvješće dostavlja se nadležnom tijelu koje je donositelj akata.    

Članak 5. 

Za provedbu članka 1. i 2. ovog Plana zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primorski Dolac u 

čiji djelokrug spadaju pitanja koja su predmet provedbe postupka savjetovanja sa zainteresiranom 

javnošću.   

Članak 6. 

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na 

službenoj stranici Općine Primorski Dolac.  

          NAČELNIK OPĆINE   

        Joško Dujmović, ing.građ.   

http://www.primorskidolac.hr/

