
 

 
KLASA: 008-02/19-01/1 
URBROJ: 2133/1-01/03-19-03 
Karlovac, 30. prosinca 2019. godine                                         
 

Temeljem članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) 
i članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 14c/18), župan Karlovačke 
županije donosi 
 
 

P L A N  
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini  

 
I. 

Župan Karlovačke županije utvrđuje Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. 
godini (u daljnjem tekstu: Plan). 
 

     II. 
Plan čine akti, i to: 

 

 NAZIV AKTA  NOSITELJ IZRADE AKTA 
 

RAZDOBLJE 
SAVJETOVANJA 

NAČIN 
PROVEDBE 

Nacrt Proračuna 
Karlovačke županije za 

2021. godinu 

Upravni odjel za 
financije 

30 dana 
Internetsko 
savjetovanje 

Pravilnik o stipendiranju 
učenika i studenata na 
području Karlovačke 

županije 

Upravni odjel za 
školstvo 

30 dana 
Internetsko 
savjetovanje 

Statutarna odluka o 
izmjenama i dopunama 

Statuta Karlovačke županije 
Ured župana 30 dana 

Internetsko 
savjetovanje 

Poslovnička odluka o 
izmjenama i dopunama 
Poslovnika Županijske 
skupštine Karlovačke 

županije 

Ured župana 30 dana 
Internetsko 
savjetovanje 

Program rada Županijske 
skupštine za 2021. godinu 

Ured župana 30 dana 
Internetsko 
savjetovanje 



 
 

III. 
Obrazac za sudjelovanje javnosti putem kojeg će građani moći uputiti svoje prijedloge, 

mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanje u tijeku te Obrazac Izvješća o 

Odluka o načinu 
financiranja vijeća 

nacionalnih manjina i 
predstavnika nacionalnih 

manjina na području 
Karlovačke županije u 

2020. godini 

Ured župana 30 dana 
Internetsko 
savjetovanje 

Odluka o uvjetima i načinu 
dodjele jednokratnih 
financijskih potpora 
socijalno ugroženim 

građanima u 2020. godini 

Upravni odjel za 
zdravstvo 

30 dana 
Internetsko 
savjetovanje 

Odluka o ostvarivanju 
prava na naknadu za 

opremu novorođenog 
djeteta u 2020. godini 

Upravni odjel za 
zdravstvo 

30 dana 
Internetsko 
savjetovanje 

Strategija Karlovačka 
županija – Pametna 

županija 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

30 dana 
Internetsko 
savjetovanje 

Akcijski plan provedbe 
Strategije Karlovačka 
županija – Pametna 

županija do 2022. godine 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

30 dana 
Internetsko 
savjetovanje 

Program kontrole 
populacije napuštenih pasa 

na području Karlovačke 
županije 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

30 dana 
Internetsko 
savjetovanje 

Program korištenja 
sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području 

Karlovačke županije za 
2020. godinu 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

30 dana 
Internetsko 
savjetovanje 

Program potpora male 
vrijednosti u poljoprivredi i 

ruralnom razvoju u 
Karlovačkoj županiji za 

2020. godinu 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

30 dana 
Internetsko 
savjetovanje 

Odluka o uvjetima i 
kriterijima dodjele potpora 
za poticanje razvoja lovstva 

u Karlovačkoj županiji u 
2020. godini 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

30 dana 
Internetsko 
savjetovanje 

Krovni interpretacijski plan 
– „Dodir civilizacija“ 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

30 dana 
Internetsko 
savjetovanje 



provedenom savjetovanju s javnošću koji će nadležna upravna tijela nakon provedenog savjetovanja 
objaviti, a iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne, s obrazloženjem, prilažu 
se ovom Planu. 

 
IV. 

 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 zainteresiranom javnošću, ili se radi o općim aktima te vrste koja predlažu ostali ovlašteni 
podnositelji, za te opće akte provest će se propisani postupak. 
 

 
V. 

Zadužuju se nadležna upravna tijela Karlovačke županije za provođenje savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 
25/13, 85/15), a temeljem ovog Plana.  

 
VI. 

 Ovaj Plan objavit će se u Glasniku Karlovačke županije i na mrežnim stranicama Karlovačke 
županije www.kazup.hr. 
 

 
     ŽUPAN 

                                                                                                                                  Damir Jelić 
 
Dostaviti: 
1. Župan 
2. Zamjenici župana 
3. Upravnim odjelima – svima 
4. Službenik za informiranje 
5. Glasnik Karlovačke županije 
6. Pismohrana 


