
Na temelju članka 45. Statuta Općine Brckovljani  („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ broj 06/13 i 06/15) i 

članka 11. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), načelnik 
Općine Brckovljani dana 28.12.2016. godine, donosi 

P L A N 

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini 

 

I. 
Donosi se Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini, a koji sadrži naznaku akata za koje se 
prije donošenja planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kad se njima utječe na interese 
građana i pravnih osoba. 

 

Rb. Naziv akta 

Donositelj akta 

(Načelnik/ 

Općinsko vijeće) 

Okvirno vrijeme 

savjetovanja 

Okvirno vrijeme 

donošenja akta 

1. 

Odluka o određivanju 

poslova prijevoza pokojnika 

koji se financiraju iz 

Proračuna Općine 

Brckovljani 

Općinsko vijeće 
I. tromjesečje  2017.  

godine 

I. tromjesečje  2017. 

godine 

2. 

Odluka o komunalnom 

doprinosu Općine 

Brckovljani 

Općinsko vijeće 
I. tromjesečje  2017. 

godine 

I. tromjesečje  2017. 

godine 

3. 
Odluka o komunalnom redu 

Općine Brckovljani 
Općinsko vijeće 

III. tromjesečje  2017. 

godine 

III. tromjesečje  2017. 

godine 

4. 

Odluka o osnivanju 

postrojbi civilne  zaštite 

Općine Brckovljani  

Općinsko vijeće  
III. tromjesečje  2017. 

godine 

III. tromjesečje  2017. 

godine 

5.  

Odluka o imenovanju 

povjerenika  i zamjenika 

civilne zaštite  

Općinski načelnik  
III. tromjesečje  2017. 

godine 

III. tromjesečje  2017. 

godine 

6. 

Proračun Općine 

Brckovljani za 2018. i 

projekcije za 2019. i 2020. 

godinu 

Općinsko vijeće 
IV. tromjesečje  2017. 

godine 

IV. tromjesečje  2017. 

godine 

7. 

Program javnih potreba u 

kulturi Općine Brckovljani 

za 2018. godinu 

Općinsko vijeće 
IV. tromjesečje  2017. 

godine 

IV. tromjesečje  2017. 

godine 

8. 

Program javnih potreba u 

socijalnoj skrbi Općine 

Brckovljani za 2018. godinu 

Općinsko vijeće 
IV. tromjesečje  2017. 

godine 

IV. tromjesečje  2017. 

godine 

9. 

Program javnih potreba u 

sportu Općine Brckovljani 

za 2018.  godinu 

Općinsko vijeće 
IV. tromjesečje  2017. 

godine 

IV. tromjesečje  2017. 

godine 

10. 

Program gradnje objekata i 

uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018. 

godinu 

Općinsko vijeće 
IV. tromjesečje  2017. 

godine 

IV. tromjesečje  2017. 

godine 

11. 

Program održavanja 

komunalne infrastrukture za 

2018. godinu 

Općinsko vijeće 
IV. tromjesečje  2017. 

godine 

IV. tromjesečje  2017. 

godine 

12. 
Analiza stanja i godišnji 

plan razvoja  sustava civilne 
Općinsko vijeće  

IV. tromjesečje  2017. 

godine 

IV. tromjesečje  2017. 

godine 



zaštite  

13.  

Smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite 

Općine Brckovljani za 

razdoblje od 2018.-2021. 

Općinsko vijeće   
IV. tromjesečje  2017. 

godine 

IV. tromjesečje  2017. 

godine 

  

II. 
Ako se tijekom godine ukaže potreba za izradom akta, koji nije predviđen Planom i za koji se prije donošenja, 
sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, provodi postupak savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću, Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani provest će postupak savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću. 

III. 
Ovaj Plan objavit će se na web stranici Općine Brckovljani www.brckovljani.hr. 
 

                                                                       Općinski načelnik 

                                                                       Željko Funtek v.r. 

KLASA:008-01/16-01/164 

URBROJ:238/04-16-1 

Dugo Selo,28.12.2016. 

 


