
Na temelju članka 31. Statuta Općine Rakovec („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 
15/09, 9/13 i 11/13) i članka 11. Stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama 
(„Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općinska načelnica Općine Rakovec donosi: 
 

P L A N 
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini 

 
I. 
 

Donosi se Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. 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 Nositelj izrade 
nacrta 

prijedloga akta 

Okvirno 
vrijeme 

provedbe 
internetskog 
savjetovanja 

Okvirno vrijeme 
donošenja akta 

Donositelj 
akta 

1. Odluka o 
komunalnoj naknadi  

Jedinstveni 
upravni odjel 

I. tromjesečje I. tromjesečje Općinsko 
vijeće 

2. Odluka o 
komunalnom 

doprinosu 

Jedinstveni 
upravni odjel 

I. tromjesečje I. tromjesečje Općinsko 
vijeće 

3. Odluka o 
komunalnim 
djelatnostima 

Općine Rakovec 

Jedinstveni 
upravni odjel 

I. tromjesečje I. tromjesečje Općinsko 
vijeće 

4. Odluka o 
agrotehničkim 

mjerama i mjerama 
za uređenje i 
održavanje 

poljoprivrednih 
rudina 

Jedinstveni 
upravni odjel 

II. tromjesečje II. tromjesečje Općinsko 
vijeće 

5. Odluka o uvjetima i 
načinu spaljivanja 
poljoprivrednog i 
drugog gorivog 
otpada biljnog 
porijekla na 

otvorenom prostoru 

Jedinstveni 
upravni odjel 

II. tromjesečje II. tromjesečje Općinsko 
vijeće 

6. Odluka o 
komunalnom redu 

Jedinstveni 
upravni odjel 

III. tromjesečje III. tromjesečje Općinsko 
vijeće 

7. Proračun općine 
Rakovec za 2020. 

godinu, s 
projekcijama za 

2021. i 2022. godinu 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje  Općinsko 
vijeće 

8. Program održavanja 
komunalne 

infrastrukture i 
opsega radova u 

2020. godini 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje  Općinsko 
vijeće 



9. Program gradnje 
objekata i uređaja 

komunalne 
infrastrukture za 

2020. godinu 

Jedinstveni 
upravno odjel 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje  Općinsko 
vijeće 

10. Program javnih 
potreba u kulturi u 

2020. godini 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje  Općinsko 
vijeće 

11. Program javih 
potreba u sportu u 

2020. godini 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje  Općinsko 
vijeće 

12. Program o 
zbrinjavanju 

socijalno ugroženih 
osoba u 2020. godini 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje  Općinsko 
vijeće 

13. Program javnih 
potreba u 

obrazovanju u 2020. 
godini 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje  Općinsko 
vijeće 

14. Program vatrogastva 
i civilne zaštite u 

2020. godini 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. tromjesečje  IV. tromjesečje  Općinsko 
vijeće 

 
 

II. 
 

Ovaj Plan objavit će se na web stranici Općine Rakovec www.rakovec.hr. 
 

 
Općinska načelnica: 

         Brankica Benc, dipl.oec. 
 

Klasa: 011-03/19-01/02 
Urbroj: 238-25-19-03 
Rakovec, 03. siječnja 2019. 

 
 
 
 
 
 


