
             
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 

 

Na temelju članka 11., stavka 5. i stavka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama  („Narodne 

novine“ broj 25/13 i 85/15) i članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 

3/18 i 3/20), Općinski načelnik Općine Pisarovina, dana 20. siječnja 2021. godine, donio je 

P L A N 

savjetovanja s javnošću Općine Pisarovina u 2021. godini 

I. 

Donosi se Plan savjetovanja s javnošću Općine Pisarovina u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Plan), a 

koji sadrži podatke o nazivu akta za koji se provodi savjetovanje, nositelju izrade nacrta akta, očekivanom 

vremenu donošenja akta, okvirnom vremenu provedbe  internetskog savjetovanja, ostalim predviđenim 

načinima provedbe savjetovanja/očekivano vrijeme (javne rasprave, distribucija nacrta propisa 

zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i dr.) te donositelju akta, i 

to kako slijedi: 

R. 
br. 

Naziv akta ili dokumenta Nositelj izrade 
nacrta 
prijedloga akta 

Očekivano 
vrijeme 
donošenja 
akta 

Okvirno 
vrijeme 
provedbe 
internetskog 
savjetovanja 

Donositelj 
akta 

1. Statutarna odluka o izmjenama i 

dopunama Statuta Općine Pisarovina 

Jedinstveni 

upravni odjel 

I. tromjesečje 

2021. 

15 dana Općinsko 

vijeće 

2. Strategija upravljanja nekretninama u 

vlasništvu Općine Pisarovina 

Jedinstveni 

upravni odjel 

III. 

tromjesečje 

2021. 

30 dana Općinsko 

vijeće 

3.  I. izmjene i dopune Proračuna Općine 

Pisarovina za 2021. godinu 

Jedinstveni 

upravni odjel 

II. 

tromjesečje 

2021. 

15 dana Općinsko 

vijeće 

4. Proračun Općine Pisarovina za 2022. 

godinu s projekcijama za 2023. i 2024. 

godinu 

Jedinstveni 

upravni odjel 

IV. 

tromjesečje 

2021. 

15 dana Općinsko 

vijeće 

5. II. izmjene i dopune Proračuna Općine 

Pisarovina za 2021.godinu 

Jedinstveni 

upravni odjel 

IV. 

tromjesečje 

2021. 

15 dana Općinsko 

vijeće 

6. Odluka o upravljanju nekretninama u 

vlasništvu Općine Pisarovina 

Jedinstveni 

upravni odjel 

IV. 

tromjesečje 

2021. 

15 dana Općinsko 

vijeće 

 



7. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Pisarovina za 2022. godinu 

Jedinstveni 

upravni odjel 

IV. 

tromjesečje 

2021. 

15 dana Općinsko 

vijeće 

 

II. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina za provođenje savjetovanja s javnošću 

sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), 

Priručnika za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave od 

2016. godine i Statuta Općine Pisarovina, a na temelju ovog Plana. 

 

III. 

Ako se tijekom godine ukaže potreba za izradom akta, koji nije predviđen ovim Planom u za koji se 

prije donošenja, sukladno odredbama Zakona i pravu na pristup informacijama, provodi postupak 

savjetovanja s javnošću, Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina provest će postupak savjetovanja s 

javnošću, sukladno točki II. ovog Plana. 

 

IV. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja,  a objaviti će se na web stranici Općine Pisarovina 

www.pisarovina.hr. 
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 Pisarovina, 20. siječnja 2021. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Tomo Kovačić, v.r. 

 

 


