
 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2016. 
 

Redni broj 
 
 
 

Naziv odluke i  
drugog općeg  
akta 

Nositelj izrade 
nacrta prijedloga 
akta  

Očekivano vrijeme 
donošenja akta 

Okvirno vrijeme 
provedbe 
internetskog 
savjetovanja 

Donositelji akta 
(Načelnik / 
Općinsko vijeće) 

1.  
 
 
 
 

Strateški razvojni program 
Općine Medulin za razdoblje od 
2015.-2020. 

Upravni odjel za 
poslove načelnika 

II. tromjesečje I. tromjesečje Općinsko vijeće 

2.  Etički kodeks dužnosnika Upravni odjel za 
opće poslove i 
društvene djelatnosti 

II. tromjesečje I. tromjesečje Općinsko vijeće 

3.  Etički kodeks službenika i 
namještenika Općine Medulin 

Upravni odjel za 
opće poslove i 
društvene djelatnosti 

II. tromjesečje I. tromjesečje Općinsko vijeće 

4.  Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o stipendiranju studenata  

Upravni odjel za 
opće poslove i 
društvene djelatnosti 

II. tromjesečje II. tromjesečje Općinsko vijeće 

5.  
 
 
 
 

Akcijski plan održivog 
energetskog razvoja  

Upravni odjel za 
poslove načelnika 

III. tromjesečje III. tromjesečje Općinsko vijeće 

 



Na temelju članka 11. stavka 5, Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 
25/13 i 85/15) i članka 28. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 
2/2013), načelnik Općine Medulin, donosi 

 
 

PLAN 
savjetovanja s javnošću Općine Medulin za 2016. 

 
 

I. 
 

Načelnik Općine Medulin utvrđuje Plan savjetovanja s javnošću Općine Medulin za 2016. (u 
daljnjem tekstu: Plan). 
 

II. 
 

Popis akata prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću temeljem 
Zakona o pravu na pristup informacijama, nositelji 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. 
 

Zadužuju se općinska upravna tijela za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno 
Zakonu o pravu na pristup informacijama, a na temelju ovog Plana. 
 
 

IV. 
 

Ovaj plan i tabela iz točke II. ovoga plana biti će objavljen na web stranici Općine Medulin 
(www.medulin.hr). 
 
 
 
 
KLASA: 032-06/16-01/0008 
URBROJ: 2168/02-01/2-16-6 
Medulin, 04.05.2016. 
 
 
 
        Načelnik Općine Medulin 
 
        Goran Buić, dipl.ing. 
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