
                                                           
     

 

                
REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JALŽABET 

Općinski načelnik 

Klasa: 023-01-22-01-70 

Urbroj: 2186-4-02-1-22-1 

Jalžabet, 21.02.2022. godine. 

                       

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

novine“ br. 25/13 i 85/15) i članka 40. Statuta Općine Jalžabet („Službeni vjesnik 

Varaždinske Županije“ br. 31/09, 28/13, 10/15 i 17/21) Općinski načelnik donosi 

 

Plan savjetovanja s javnošću Općine Jalžabet  

za 2022. godinu 

 

I. 

Ovim se Planom savjetovanja s javnošću za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje 

popis općih te drugih strateških, odnosno planskih akata koji se planiraju donijeti u 2022. 

godini. Predmet plana su postupci savjetovanja s javnošću, u smislu Zakona o pravu na 

pristup informacijama. 

 

II. 

Plan sadrži naziv akta prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću 

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, očekivano vrijeme donošenja i provedbe 

internetskog savjetovanja i nositelj izrade i provedbe, donositelj akta iskazani su u tablici koja 

je sastavni dio ovog Zaključka. 

Tabelarni prikaz je sastavni dio ovog Plana. 

 

III. 

Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih te drugih strateških odnosno 

planskih akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanja o kojima se provodi 

savjetovanje sa javnošću i za te opće akte provesti će se propisani postupak savjetovanja s 

javnošću. 

 

IV. 

Postupci savjetovanja iz ovog Plana provode se u trajanja od 30 dana, osim u iznimnom 

slučaju ako to nije moguće provesti zbog razloga hitnosti koji će se posebno obrazložiti u 

pozivu za sudjelovanje u postupku.  

Za provedbu ovog Plana zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet. 



III. 

Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj internetskoj stranici 

Općine Jalžabet, www.jalzabet.hr. 

 

 

Općinski načelnik 

Rajko Solar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jalzabet.hr/


 

Tablica: 

 
R. 

br. 

Naziv akta ili dokumenta Nositelj izrade i 

provedbe 

savjetovanja 

Očekivano 

vrijeme 

savjetovanja i 

donošenja akta 

Trajanje 

savjetovanja 

Donositelj 

akta 

1.  Odluka o obavljanju 

dimnjačarskih poslova 

Jedinstveni 

upravni odjel 

I. tromjesečje 

2022. 

30 dana Općinsko 

vijeće 

2.  Poslovnik o izmjenama i 

dopunama Poslovnika 

o radu Općinskog vijeća 

Općine Jalžabet  

Jedinstveni 

upravni odjel 

I. tromjesečje 

2022. 

30 dana. Općinsko 

vijeće 

3. Odluka o gospodarenju 

nekretninama u vlasništvu 

Općine Jalžabet 

Jedinstveni 

upravni odjel 

I. tromjesečje 

2022. 

30 dana Općinsko 

vijeće 

4. Odluka o Izmjenama i 

dopunama Strateškog plana 

razvoja turizma za područje 

Općine Jalžabet 

Jedinstveni 

upravni odjel 

I. tromjesečje 

2022. 

30 dana Općinsko 

vijeće 

5. Odluka o izmjenama i 

dopunama Odluke o 

komunalnom doprinosu 

Jedinstveni 

upravni odjel 

I. tromjesečje 

2022. 

30 dana Općinsko 

vijeće 

6. Program raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Općinu Jalžabet 

Jedinstveni 

upravni odjel 

II. tromjesečje 

2022. 

30 dana Općinsko 

vijeće 

7. Odluka o izmjenama i 

dopunama Odluke o 

komunalnom redu 

Jedinstveni 

upravni odjel 

III. tromjesečje 

2022. 

30 dana. Općinsko 

vijeće 

8. Proračun Općine Jalžabet za 

2023. godinu 

Jedinstveni 

upravni odjel 

IV. tromjesečje 

2022. 

30 dana Općinsko 

vijeće 

9. Odluka o izvršavanju 

Proračuna Općine Jalžabet 

za 2023.godinu 

Jedinstveni 

upravni odjel 

IV. tromjesečje 

2022. 

30 dana Općinsko 

vijeće 

10. Odluka o ostvarivanju prava 

na pomoć za umirovljenike u 

2023. godini 

Jedinstveni 

upravni odjel 

IV. 

tromjesečje 

2022. 

30 dana  Općinsko 

vijeće 

11. Odluka o ostvarivanju prava 

na pomoć za novorođenčad 

za 2023. godinu 

Jedinstveni 

upravni odjel 

IV. tromjesečje 

2022. 

30 dana Općinsko 

vijeće 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


