
                  

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA FARKAŠEVAC 

 

KLASA: 008-02/21-01/08 
URBROJ: 238/08-02-21-1 

Farkaševac, 15.12.2021. 

 

 
Na temelju članka 11. Stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 

broj 25/13 i 85/15) i članka 33. Statuta Općine Farkaševac („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 16/21) 

Općinski načelnik Općine Farkaševac, donio je : 

 

P L A N  

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. godinu 

 

I. 

 

Donosi se Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021. godinu, 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. 

 

Red. 

br. 

Naziv akta ili 

dokumenta 

Nositelj izrade akta 

 

Donositelj 

akta 

Okvirno vrijeme 

savjetovanja 

Okvirno 

vrijeme 

donošenja 

akta 

1.  Odluka o načinu 

pružanja javne usluge 

sakupljanja 

komunalnog otpada 

na području Općine 

Farkaševac 

Jedinstveni upravni 

odjel 

Općinsko 

vijeće 

30 dana I.tromjesečje 

2022. godine 

2. IV. izmjene i dopune 

Prostornog plana 

uređenja Općine 

Farkaševac 

Jedinstveni upravni 

odjel 

Općinsko 

vijeće 

30 dana II. tromjesečje 

2022. godine 

3. Proračun Općine 

Farkaševac za 2023. 

godinu, s 

projekcijama za 2024. 

i 2024. godinu 

Jedinstveni upravni 

odjel 
Općinsko 

vijeće 

30 dana IV. 

tromjesečje 

2022. godine 

4. Program održavanja 

komunalne 

infrastrukture za 

2023. godinu 

Jedinstveni upravni 

odjel 
Općinsko 

vijeće 

30 dana IV. 

tromjesečje 

2022. godine 

5. Program građenja 

komunalne 

Jedinstveni upravni 

odjel 

Općinsko 

vijeće 

30 dana IV. 

tromjesečje 

2022. godine 



infrastrukture za 

2023. godinu 

6. Program javnih 

potreba i korištenja 

sredstava šumskog 

doprinosa u 2023. 

godini 

Jedinstveni upravni 

odjel 

Općinsko 

vijeće 

30 dana IV. 

tromjesečje 

2022. godine 

7. Program javih potreba 

u sportu u 2023. 

godini 

Jedinstveni upravni 

odjel 

Općinsko 

vijeće 

30 dana IV. 

tromjesečje 

2022. godine 

8. Program potreba u 

dijelu socijalne skrbi 

u 2023. godini 

Jedinstveni upravni 

odjel 

Općinsko 

vijeće 

30 dana IV. 

tromjesečje 

2022. godine 

9. Odluka o izvršenju 

Proračuna Općine 

Farkaševac za 2023. 

godinu 

Jedinstveni upravni 

odjel 

Općinsko 

vijeće 

30 dana IV. 

tromjesečje 

2022. godine 

 

 

II. 

 

Ako se 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 Farkaševac provest će postupak 

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

 

III. 

 

Ovaj Plan objavit će se na službenoj web stranici Općine Farkaševac, www.opcina-

farkasevac.hr . 

 

      

         OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                 Matija Copak v.r. 
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