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

novine“ br. 25/13 i 85/15) i  članka 49. Statuta Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 3/18) 
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DRAGALIĆ donosi 

 

Plan savjetovanja sa zainteresiranom 

javnošću za 2021. godinu 
 

I. 

Donosi se Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: 
Plan), a koji sadrži podatke o nazivu akta za koje se provodi savjetovanje, očekivanom vremenu 

donošenja i provedbe  internetskog savjetovanja, drugim predviđenim načinima na koje se namjerava 

provesti savjetovanje, te donositelju akta. 
 

II. 

Popis akata prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću temeljem 

Zakona  o pravu na pristup informacijama, iskazani su u tabeli koja je sastavni dio ovog Plana (Prilog 
1). 

III. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu  
o pravu na pristup informacijama, a na temelju ovog Plana. 

 

IV. 
 Plan i tabela iz točke II. biti će objavljena na službenoj stranici Općine Dragalić 

(www.dragalic.hr). 
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KLASA: 008-01/20-01/13 

URBROJ: 2178/27-20-1 

Dragalić, 29.12.2020.        
OPĆINSKI NAČELNIK 

               

   Zvonimir Karlik, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prilog 1. 

 

 

Red. 

broj 

Naziv propisa, općeg akta ili 

dokumenta 

Očekivano 

vrijeme 

donošenja i 

provedbe 

(kvartal) 

 

 

Način 

savjetovanja 

Donositelj akta 

1. 
Izrada 3. izmjena i dopuna 
PPUO Dragalić 

-Javna rasprava 

1. kvartal 2021. 

Općinska 

Internet stranica 

www.dragalic.hr 

Jedinstveni upravni 

odjel 

2. 
Statutarna odluka o grbu i 
zastavi Općine Dragalić 

3. kvartal 2021. 

Općinska 

Internet stranica 

www.dragalic.hr 
Općinsko vijeće 

3. 

Plan djelovanja u području 

prirodnih nepogoda Općine 
Dragalić za 2022. godinu 

4. kvartal 2021. 

Općinska 

Internet stranica 
www.dragalic.hr 

Općinsko vijeće 

4. 

Izmjene i dopune Proračuna 

Općine Dragalić za 2021. 

godinu 
 

4. kvartal 2021. 

Općinska 

Internet stranica 

www.dragalic.hr 
Općinsko vijeće 

5. 

Plan upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Dragalić 
za 2022. godinu 

4. kvartal 2021. 

Općinska 

Internet stranica 
www.dragalic.hr 

Općinsko vijeće 

6. 

Proračun Općine Dragalić za 

2022. godinu s projekcijama 

proračuna za 2023. i 2024. 
godinu 

4. kvartal 2021. 

Općinska 

Internet stranica 

www.dragalic.hr 
Općinsko vijeće 

7. 

Odluka o izvršavanju 

proračuna Općine Dragalić za 

2022. 

4. kvartal 2021. 

Općinska 

Internet stranica 

www.dragalic.hr 

Općinsko vijeće 

 

http://www.dragalic.hr/
http://www.dragalic.hr/

