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Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće, OIB: 15350077714, na temelju članka 11. 

Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22.) 

objavljuje savjetovanje s javnošću. 

 

Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili 

izmjenama neposredno ostvaruju potrebe mještana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću 

dobrobit mještana i pravnih osoba na području općine Lanišće. Uz svaki nacrt općeg akta o 

kojem se provodi savjetovanje s javnošću, objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, 

kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju, objavljuje 

se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi mještana usvojeni, a koji nisu. Zakon o pravu 

na pristup informacijama uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela 

javne vlasti. Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, jedinice 

lokalne samouprave na svojim službenim mrežnim stranicama objavljuju popis svih onih akata 

koje u tijeku godine dana namjeravaju donositi ili mijenjati. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće objavljuje savjetovanje s javnošću za nacrt 

prijedloga Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje 

djece izvan područja općine Lanišće (u daljnjem tekstu: nacrt prijedloga Odluke). 

Savjetovanje traje od 15. ožujka 2023. godine do 20. ožujka 2023. godine do 12:00 sati. 

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje primjedbe, prijedloge i 

mišljenja na predloženi nacrt prijedloga Odluke, na adresu elektroničke pošte: 

opcina@lanisce.hr, uz prilaganje Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću 

koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici Općine Lanišće. Primjedbe, prijedlozi i 

mišljenja moraju sadržavati podatke i kontakt podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno 

navođenje dijela nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose te biti dostavljeni u gore 

navedenom roku. Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi/primjedbe bit će javno 

dostupni na službenoj mrežnoj stranici Općine Lanišće. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude 

javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga. 

 

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je u elektroničkom obliku na službenoj mrežnoj 

stranici Općine Lanišće. Nacrt prijedloga Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav 

podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti 

dovršenim prijedlogom Odluke. Po provedenom savjetovanju, Jedinstveni upravni odjel Općine 

Lanišće izvijestit će o rezultatima savjetovanja.  

 

Pročelnica 

Lorena Žakić, v.r. 
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