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 Na temelju čl. 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i članka 47. Statuta Općine Vojnić 
(Službeni glasnik Općine Vojnić 03/18, 06/18, 04/20, 07/20),  dana 05. siječnja 2021. načelnik Općine Vojnić donosi  
 

PLAN 
Savjetovanja Općine Vojnić sa zainteresiranom javnošću 

u 2021. godini 
 

I. 
 Plan savjetovanja Općine Vojnić sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini sadrži opće akte odnosno druge strateške ili planske 
dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba na području Općine Vojnić. 
 

II. 
 U 2021. godini savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provest će se u postupku donošenja akata odnosno strateških ili planskih 
dokumenata navedenih u tablici koja je sastavni dio ovog Plana. 
 
 
 



Plan savjetovanja s javnošću za godinu 2020. 

Red.br. Naziv akta ili dokumenta  Očekivano vrijeme 
donošenja akta 

Okvirno vrijeme 
provedbe 

internetskog 
savjetovanja 

Ostali predviđeni 
načini provedbe 

savjetovanja/očekiv
ano vrijeme 

Donositelj akta 

01. Statut Općine Vojnić  I. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

02. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vojnić  I. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

03. Pravilnik o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu  I. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

04. Pravilnik u unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Vojnić 

 I. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

05. Odluka o usvajanju godišnjeg financijskog obračuna za 
2020. godinu 

 I. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

06.  Strateški plan razvoja Općine Vojnić za razdoblje 2021. – 
2027. 

 I. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

07. III. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Vojnić  II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

08. Program jačanja gospodarstva za 2022.g.   II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

09. Program potpora u poljoprivredi za 2022.g.   II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

10. Program osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 
2022.g.  

 II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

11. Program socijalne skrbi u općini Vojnić za 2022.g.  II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

12. Program civilnog društva u općini Vojnić za 2022.g.  II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

13. Program promicanja kulture za 2022.g.  II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

14. Program upravljanja imovinom za 2022.g.  II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

15. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.g.  II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

16. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022.g.  II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

17. Program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja 
u 2022.g. 

 II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 



18. Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake u 2022.g. 

 II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

19.  Program utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području 
općine Vojnić za 2022.g. 

 II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

20. Program utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022.g  II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

21. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju 
mineralnih sirovina 

 II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

22. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2022.g.  II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

23.  Proračun Općine Vojnić za 2022. i projekcije za 2023. i 
2024. 

 II. polugodište do 30 dana ne Općinsko vijeće 

 

III. 

Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom,  a spadaju u pitanja 

o kojima se provodi savjetovanje sa javnošću i za te opće akte provest će se propisani postupak savjetovanja  javnošću. 

O izmjenama i dopunama Plana savjetovanja Općine Vojnić, javnost će biti obaviještena objavom na službenoj internetskoj stranici Općine. 

V 

Za provedbu ovog Plana zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić, u čiji djelokrug spadaju pitanja koja su predmet provedbe postupka savjetovanja 

sa zainteresiranom javnošću. 

IV. 

Ovaj Plan objavit će se na internetskim stranicama Općine Vojnić. 

 
               Općinski načelnik 
                Nebojša Andrić 


