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Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i
85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Raša dana 7. siječnja 2019. godine objavljuje
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O
NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU
ODNOSNO PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA
Na web stranici Općine Raša objavljuje se Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza
po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Raša te se poziva
zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj.
Savjetovanje se provodi prije upućivanja prijedloga ovog akta na sjednicu Općinskog vijeća
budući da je riječ o aktu kojim se utječe na interese građana, odnosno fizičkih i pravnih
osoba.
Postupak savjetovanja provodi se s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom, na email: procelnik@rasa.hr dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge na obrascu koji se
nalazi u prilogu ovog poziva, i to od 7. siječnja 2019. godine do zaključno 18. siječnja 2019.
godine. Komentari, primjedbi i prijedlozi moraju sadržavati adresu podnositelja zahtjeva i biti
čitko napisani, uz jasno navođenje dijela nacrta Odluke na koji se odnose, te biti dostavljeni u
naprijed navedenom roku.
Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o
istim sastaviti Izvješće o usvojenim i obijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web
stranici Općine Raša. Ukoliko podnositelj prijedloga ne želi da njegov doprinos bude javno
objavljeni, treba to posebno naznačiti.
Nacrt prijedloga Odluke s obrazloženjem, koji se nalazi u prilogu ovog poziva, predstavlja
radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može
smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.
Jedinstveni upravni odjel

Dostaviti
1. Web stranica Općine
2. Oglasna ploča
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