
 
Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 32. 

Statuta Općine Rakovec („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 7/20 i 9/21) Općinska načelnica Općine Rakovec, dana 30. prosinca 2022., donosi: 
 
 

P L A N 
savjetovanja s javnošću općine Rakovec za 2023. godini 

 
 
I. 
 

Donosi se Plan savjetovanja s javnošću Općine Rakovec za 2023. Godinu (u daljnjem tekstu: Plan), a koji sadrži podatke o nazivu akta 
ili dokumenta za koje se provodi savjetovanje, nositelju izrade nacrta akta, očekivanom vremenu donošenja akta, okvirnom vremenu provedbe 
internetskog savjetovanja, ostalim predviđenim načinima provedbe savjetovanja/očekivano vrijeme te donositelju akta i to kako slijedi:  

 
Plan savjetovanja s javnošću Općine Rakovec za 2023. godinu 

 
Rb. Naziv akta ili dokumenta Nositelj izrade 

nacrta prijedloga 
akta 

Očekivano vrijeme 
donošenja akta 

Okvirno vrijeme 
provedbe 

internetskog 
savjetovanja 

Donositelj akta 

1. Odluka o izmjeni Odluke o 
nerazvrstanim cestama 

Jedinstveni upravni 
odjel 

I kvartal 30 dana Općinsko vijeće 

2. Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH 

Jedinstveni upravni 
odjel 

II i/ili III kvartal 30 dana Općinsko vijeće 

 Izmjene i dopune Proračuna općine 
Rakovec za 2023. godinu 

Jedinstveni upravni 
odjel 

II i/ili III i/ili IV kvartal 
(prema potrebi) 

30 dana Općinsko vijeće 

 Izmjene i dopune Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 

2023. godini 

Jedinstveni upravni 
odjel 

II i/ili III i/ili IV kvartal 
(prema potrebi) 

30 dana Općinsko vijeće 

 Izmjene i dopune Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2023. 

godinu 

Jedinstveni upravni 
odjel 

II i/ili III i/ili IV kvartal 
(prema potrebi) 

30 dana Općinsko vijeće 

 Izmjene i dopune Programa javnih 
potreba u kulturi u 2023. godini 

Jedinstveni upravni 
odjel 

II i/ili III i/ili IV kvartal 
(prema potrebi) 

30 dana Općinsko vijeće 



 Izmjene i dopune Programa javih 
potreba u sportu u 2023. godini 

Jedinstveni upravni 
odjel 

II i/ili III i/ili IV kvartal 
(prema potrebi) 

30 dana Općinsko vijeće 

 Izmjene i dopune Programa o 
zbrinjavanju socijalno ugroženih 

osoba u 2023. godini 

Jedinstveni upravni 
odjel 

II i/ili III i/ili IV kvartal 
(prema potrebi) 

30 dana Općinsko vijeće 

 Izmjene i dopune Programa javnih 
potreba u obrazovanju u 2023. godini 

Jedinstveni upravni 
odjel 

II i/ili III i/ili IV kvartal 
(prema potrebi) 

30 dana Općinsko vijeće 

 Izmjene i dopune Programa javnih 
potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti 

u 2023. godini 

Jedinstveni upravni 
odjel 

II i/ili III i/ili IV kvartal 
(prema potrebi) 

30 dana Općinsko vijeće 

 Proračun općine Rakovec za 2024. 
godinu, s projekcijama za 2025. i 

2026. godinu 

Jedinstveni upravni 
odjel 

IV kvartal 30 dana Općinsko vijeće 

 Odluka o izvršenju Proračuna Općine 
Rakovec za 2024. godinu 

Jedinstveni upravni 
odjel 

IV kvartal 30 dana Općinsko vijeće 

 Program održavanja komunalne 
infrastrukture u 2024. godini 

Jedinstveni upravni 
odjel 

IV kvartal 30 dana Općinsko vijeće 

 Program građenja komunalne 
infrastrukture za 2024. godinu 

Jedinstveni upravni 
odjel 

IV kvartal 30 dana Općinsko vijeće 

 Program javnih potreba u kulturi u 
2024. godini 

Jedinstveni upravni 
odjel 

IV kvartal 30 dana Općinsko vijeće 

 Program javih potreba u sportu u 
2024. godini 

Jedinstveni upravni 
odjel 

IV kvartal 30 dana Općinsko vijeće 

 Program o zbrinjavanju socijalno 
ugroženih osoba u 2024. godini 

Jedinstveni upravni 
odjel 

IV kvartal 30 dana Općinsko vijeće 

 Program javnih potreba u obrazovanju 
u 2024. godini 

Jedinstveni upravni 
odjel 

IV kvartal 30 dana Općinsko vijeće 

 Program javnih potreba u vatrogastvu 
i civilnoj zaštiti u 2024. godini 

Jedinstveni upravni 
odjel 

IV kvartal 30 dana Općinsko vijeće 

 Odluka o raspoređivanju sredstva iz 
Proračuna Općine Rakovec za 
redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka za 2024. godinu 

Jedinstveni upravni 
odjel 

IV kvartal 30 dana Općinsko vijeće 



 
 

II. 
 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovec za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na 
psistup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima 
donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) i Statuta Općine Rakovec („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 7/20 i 
9/21).  

 
 

III. 
 

 Ako se tijekom godine ukaže potreba za izradom akata koji nije predviđen Planom i za koji se prije donošenja sukladno odredbama 
Zakona o pravu na pristup informacijama provodi postupak savjetovanja s javnošću, Jedinstveni upravni odjel Općine Rkaovec provest će 
postupak savjetovanja s javnošću sukladno točki II ovog Plana. 
 
 

IV. 
 

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

 
 

 
Klasa: 008-02/22-01/16               Općinska načelnica: 
Urbroj: 238-25-03-22-01                     Brankica Benc, dipl.oec. 
Rakovec, 30. prosinca 2022. 

 
 
 
 
 
 

http://www.rakovec.hr/

