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Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne 
novine br.25/13 i 85/15) Općina Radoboj pokreće proces savjetovanja   sa zainteresiranom 
javnošću u postupku donošenja

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Proračuna Općine Radoboj za 2018. godinu

Sa ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi Proračuna 
Općine Radoboj za 2018. godinu, Općina Radoboj pokreće proces savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću u postupku donošenja istog.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/2008, 136/12,15/15, u daljnjem 
tekstu: Zakon) predstavničko tijelo obvezno je donijeti Proračun do kraja tekuće godine za 
iduću proračunsku godinu i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna sa 1. siječnja 
godine za koju se isti donosi. Člankom 16. Zakona propisan je sadržaj proračuna koji mora 
sadržavati opći i posebni dio i plan razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći), te 
projekcije za naredne dvije godine. Prijedlog Proračuna sastavljen je na osnovi uputa i 
preporuka Ministarstva financija.

Pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, 
javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu 
pridonijeti donošenju kvalitetnog i provedivog Proračuna, da se odazovu. Svoja mišljenja i 
očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Općina 
Radoboj, Jedinstveni upravni odjel, Radoboj 8, Radoboj ili na e-mail adresu: 
opcina@radoboj.hr zaključno do 08. prosinca 2017. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi biti će razmotreni te ili prihvaćeni ili 
neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o 
savjetovanju s javnošću a koje će biti objavljeno na Internet stranici Općine Radoboj. 

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo 
da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se 
objaviti.

  Općinski načelnik
Anđelko Topolovec




