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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DESINIĆ 

KLASA: 013-02/23-01/01 

URBROJ: 2140-10-03-23-01 

Desinić, 03. 02. 2023. godine 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 

85/15,69/22) općina Desinić pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te 

objavljuje  

 

JAVNI POZIV 

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga godišnjeg provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Desinić za 2023. godinu 

 

Poštovani, 

 

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju pri donošenju Nacrta prijedloga 

godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Desinić za 

2023. godinu. 

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima 

zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i 

drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. 

Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, 

neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i 

stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju. 

Člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 

broj 25/13, 85/15) propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna provoditi savjetovanje 

s javnošću pri donošenju općih akata kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 

Člankom 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22) 

propisana je obveza donošenja godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara koji 

se izrađuje na temelju procjene ugroženosti od požara, a u skladu sa godišnjim provedbenim 

programom unapređenja zaštite od požara županije te je sukladno navedenom izrađen  ovaj 

nacrt koji je predmet ovog savjetovanja s javnošću. Stavkom 9 istog članka propisano je da 

će Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u donošenju predmetnih planova 

osigurat  sudjelovanje javnosti. 

Stoga se ovim putem  pozivaju svi predstavnici  zainteresirane javnosti na sudjelovanje 

u procesu donošenja ovog godišnjeg provedbenog plana na način da sudjeluju u ovom 

savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.  

 

Savjetovanje je otvoreno 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva.  

 

S poštovanjem,  

                                                                                              OPĆINA DESINIĆ 
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PRILOG 

-  Nacrtu prijedloga godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje  

Općine Desinić za 2023. godinu 

- Obrazac savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 


