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PREDMET:

Prijedlog Izmjena i dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2017.
godinu,
dostavlja se

U privitku Vam dostavljamo Prijedlog Izmjena i dopuna Plana savjetovanja s javnošću za
2017. godinu, na daljnje postupanje.

S poštovanjem,
Službenica za informiranje
Melita Ferenčić, dipl. pol.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i
85/15) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09,
14/13, 16/16, 1/17 i 2/17), Župan Istarske županije dana 20. srpnja 2017. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA
SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2017. GODINU

I.
Točka I. Plana savjetovanja s javnošću za 2017. godinu mijenja se i glasi:
„Utvrđuje se Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu kako slijedi:
Red.
br.

Naziv dokumenta

Vrijeme
provedbe
savjetovanja
IV. tromjesečje

Trajanje
savjetovanja
30 dana

1.

Strategija upravljanja imovinom u
vlasništvu županije

2.

Proračun Istarske županije za 2018.
godinu i projekciju za 2019. i 2020.g.

IV. tromjesečje

30 dana

3.

Regionalni program za mlade

IV. tromjesečje

30 dana

4.

Županijska razvojna strategija Istarske
županije do 2020. godine
Strateška studija utjecaja na okoliš za
Županijsku razvojnu strategiju Istarske
županije do 2020. g.
Mreža školskih ustanova i programa
odgoja i obrazovanja

IV. tromjesečje

30 dana

IV. tromjesečje

30 dana

IV. tromjesečje

30 dana

5.
6.

Upravno tijelo
koje provodi
savjetovanje
UO za
decentralizaciju,
lokalnu i područnu
(regionalnu)
samoupravu,
prostorno uređenje
i gradnju
UO za proračun i
financije
Savjet mladih
Istarske županije,
UO za
međunarodnu
suradnju i EU
poslove
Upravni odjel za
gospodarstvo
Upravni odjel za
gospodarstvo
UO za
obrazovanje, sport
i tehničku kulturu

II.
Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se na web
stranici Istarske županije www.istra-istria.hr.
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REPUBLIKA HRVATSKA
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1.
2.
3.

Dostaviti:
Upravnim tijelima u IŽ (e-mailom),
Objava na web-u,
Pismohrana ovdje

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

OBRAZLOŽENJE
I.
PRAVNA OSNOVA
Pravna osnova sadržana je u odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) koji propisuje da su jedinice lokalne
samouprave dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno
drugih strateških ili planskih dokumenata kad se utječe na interese građana, te u članku 65.
Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16. 1/17 i
2/17) koji utvrđuje ovlasti Župana Istarske županije.
II.

OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE
ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM

Ovim Izmjenama i dopunama Plana predlaže se izmjena u vremenu provedbe
savjetovanja s javnošću za Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu županije sa II.
tromjesečja na IV. tromjesečje. Osim navedenog, u IV. tromjesečju planira se savjetovanje
za nova tri strateška dokumenta: Županijsku razvojnu strategiju do 2020 godine, Stratešku
studiju utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju i Mrežu školskih ustanova i
programa odgoja i obrazovanja. Savjetovanje s javnošću provodi se u cilju promicanja,
osiguravanja i jačanja transparentnosti, odgovornosti, prilagodljivosti, angažiranosti,
uključenosti, dostupnosti, sudjelovanja građana i svih zainteresiranih u donošenju strateških
planova za Istarsku županiju. Nakon provedenog savjetovanja analizirat će se sve primjedbe
izraditi izvješće i ugraditi prihvatljive primjedbe u prijedlog akta, pa ga nakon toga uputiti u
proceduru usvajanja.
III.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA

Za usvajanje ovog prijedloga Izmjena i dopuna Plana nisu potrebna dodatna
financijska sredstva, osim redovnih sredstava koja su osigurana u Proračunu Istarske
županije za 2017. godinu.
IV.

ROK ZA PROVEDBU PLANA

Rok za provedbu ovih Izmjena Plana je kraj 2017. godine.

