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P L A N 
 

savjetovanja tijela Osječko-baranjske županije s javnošću 

u 2018. godini 

 

(Urednički pročišćeni tekst) 
 

I. 

 

Ovim Planom određuju se normativni akti predviđeni Planom rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu, u postupku donošenja kojih 

će nadležna tijela Županije provesti savjetovanje s javnošću u 2018. godini, odnosno drugi akti za koje je propisana obveza sudjelovanja javnosti, te način i 

okvirno vrijeme savjetovanja, kako slijedi 
 

Red. 

br. 
NAZIV AKTA 

NOSITELJ 

IZRADE 

PLANIRANO 

VRIJEME 

DONOŠENJA 

OBLIK 

SAVJETOVANJA 

OKVIRNO 

VRIJEME 

SAVJETOVANJA 

NOSITELJ 

SAVJETOVANJA 

1. 

Program poticanja poduzetništva 

Osječko-baranjske županije za 2019. 

godinu 

Upravni odjel za 

gospodarstvo 
studeni/prosinac 

Internetsko 

savjetovanje 
listopad/studeni 

Upravni odjel za 

gospodarstvo 

2. 

Županijska razvojna strategija 

Osječko-baranjske županije do 2020. 

godine 

Nadležni nositelj 

(koordinator) 
lipanj 

Internetsko 

savjetovanje 
svibanj/lipanj 

Nadležni nositelj 

(koordinator) 

3. 

Vanjski plan zaštite i spašavanja u 

slučaju nesreća koje uključuju 

opasne tvari za područje postrojenja 

Otpremna stanica Beničanci 

operatera INA Industrija nafte d.d. 

Župan svibanj 

Internetsko 

savjetovanje i javna 

rasprava 

ožujak/travanj 
Župan i načelnik 

Općine Magadenovac 



4. 
Plan zdravstvene zaštite Osječko-

baranjske županije 

Upravni odjel za 

zdravstvo i socijalnu 

skrb 

lipanj 
Internetsko 

savjetovanje 
travanj/svibanj 

Upravni odjel za 

zdravstvo i socijalnu 

skrb 

5. 
Nacrt odluka o zaštiti izvorišta 

Motičina, Velimirovac i Seona 

Upravni odjel za 

prostorno planiranje, 

zaštitu okoliša i 

prirode 

rujan/listopad 
Internetsko 

savjetovanje 
lipanj 

Upravni odjel za 

prostorno planiranje, 

zaštitu okoliša i prirode 

6. 
Odluka o stipendiranju učenika i 

studenata 

Upravni odjel za 

prosvjetu, kulturu, 

šport i tehničku 

kulturu 

rujan/listopad 
Internetsko 

savjetovanje 
srpanj/kolovoz 

Upravni odjel za 

prosvjetu, kulturu, 

šport i tehničku kulturu 

 

II. 

 

Ovaj Plan bit će objavljen na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije. 

 

 

 


