
Na temelju članka 39. Statuta Općine Brckovljani  („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ broj 01/18 , 02/20, 09/20 i 02/21) i 

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

Brckovljani dana 05.01.2022. godine donosi 

PLAN 

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini 

 

I. 
Donosi se Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Plan), 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 ili 

dokumenta 

Nositelj izrade nacrta 

prijedloga akta 

Okvirno vrijeme 

provedbe 

internetskog 

savjetovanja 

Ostali predviđeni 

načini provedbe 

savjetovanja  / 

očekivano 

vrijeme 

Očekivano 

vrijeme donošenja 

akta  

Donositelj 

akta  

1. 

Odluka o izradi 

Urbanističkog plana 

uređenja poslovne 

zone K-2 

Božjakovina 

Jedinstveni upravni 

odjel 
III. tromjesečje n/p IV. tromjesečje  

  

Općinsko 

vijeće 

2. 

Odluka o izradi VIII. 

Izmjena i dopuna 

Prostornog plana 

uređenja Općine 

Brckovljani 

Jedinstveni upravni 

odjel 
IV. tromjesečje n/p 2023. 

 

 

 

Općinsko 

vijeće 

3. 

Proračun Općine 

Brckovljani za 2023. i 

projekcije za 2024. i 

2025. godinu 

Jedinstveni upravni 

odjel 
IV. tromjesečje n/p IV. tromjesečje 

Općinsko 

vijeće 

4. 

Program javnih 

potreba u kulturi 

Općine Brckovljani 

za 2023. godinu 

Jedinstveni upravni 

odjel 
IV. tromjesečje n/p IV. tromjesečje 

 

Općinsko 

vijeće 

5. 

Program javnih 

potreba u socijalnoj 

skrbi Općine 

Brckovljani za 2023. 

godinu 

Jedinstveni upravni 

odjel 
IV. tromjesečje n/p IV. tromjesečje 

Općinsko 

vijeće 

6. 

Program javnih 

potreba u sportu 

Općine Brckovljani 

za 2023.  godinu 

Jedinstveni upravni 

odjel 
IV. tromjesečje n/p IV. tromjesečje 

Općinsko 

vijeće 

7. 

Program gradnje 

objekata i uređaja 

komunalne 

infrastrukture za 

2023. godinu 

Jedinstveni upravni 

odjel 
IV. tromjesečje n/p IV. tromjesečje 

   

 

Općinsko 

vijeće 

8. 

Program održavanja 

komunalne 

infrastrukture za 

2023. godinu 

Jedinstveni upravni 

odjel 
IV. tromjesečje n/p IV. tromjesečje 

Općinsko 

vijeće 

9. 

Izmjene Proračuna 

Općine Brckovljani 

za 2022. godinu 

Jedinstveni upravni 

odjel 
IV. tromjesečje n/p IV. tromjesečje 

Općinsko 

vijeće 

10. 

Izmjena i dopuna 

Programa javnih 

potreba u kulturi 

Jedinstveni upravni 

odjel 
IV. tromjesečje n/p IV. tromjesečje 

 

  Općinsko 

vijeće 



Općine Brckovljani 

za 2022. godinu 

11. 

Izmjena i dopuna 

Programa javnih 

potreba u socijalnoj 

skrbi Općine 

Brckovljani za 2022. 

godinu 

Jedinstveni upravni 

odjel 
IV. tromjesečje n/p IV. tromjesečje 

Općinsko 

vijeće 

12. 

Izmjena i dopuna 

Programa javnih 

potreba u sportu 

Općine Brckovljani 

za 2022.  godinu 

Jedinstveni upravni 

odjel 
IV. tromjesečje n/p IV. tromjesečje 

Općinsko 

vijeće 

13. 

Izmjena i dopuna 

Programa gradnje 

objekata i uređaja 

komunalne 

infrastrukture za 

2022. godinu 

Jedinstveni upravni 

odjel 
IV. tromjesečje n/p IV. tromjesečje 

   

 

Općinsko 

vijeće 

14. 

Izmjena i dopuna 

Programa održavanja 

komunalne 

infrastrukture za 

2022. godinu 

Jedinstveni upravni 

odjel 
IV. tromjesečje n/p IV. tromjesečje 

Općinsko 

vijeće 

 

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

 

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                        Tihomir Đuras v.r. 

KLASA:011-04/22-01/01 

URBROJ:238/04-22-1 

Dugo Selo, 05.01.2022. 


