
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Temeljem članka 11. stavka 5. i 6 Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne 

novine» br. 25/13 i 85/15) i članka 48. Statuta Općine Maruševec («Službeni vjesnik 

Varaždinske županije» br. 17/21), općinski načelnik Općine Maruševec donosi 

 

PLAN 

savjetovanja s javnošću Općine Maruševec za 2022. godinu 

 

I. 

 

           Donosi se Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), 

kojim se utvrđuje popis općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji se planiraju 

donijeti u 2022. godini, a za koje se provodi postupak savjetovanja sa javnošću, u smislu 

Zakona o pravu na pristup informacijama. 

 

II. 

 

           Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu u tabelarnom prikazu sastavnije dio ovog 

akta. 

 

 

III. 

          Za provedbu postupka savjetovanja s javnošću zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 

Općine Maruševec sukladno odredbama Zakona i Statuta Općine Maruševec, a na temelju 

Plana. 

 

IV. 

          Plan savjetovanja s javnošću stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na 

internetskoj stranici Općine Maruševec www.marusevec.hr . 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                         Mario Klapša 

 

 

 

Tablica 1. Plan savjetovanja s javnošću za 2022.g. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MARUŠEVEC 

      OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 008-02/21-01/13 

URBROJ: 2186-017/21-01 

Maruševec, 30. prosinca 2021. 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

http://www.marusevec.hr/


Red. 

broj 

Naziv nacrta općeg akta ili 

dokumenta  

Okvirno vrijeme 

provedbe 

internetskog 

savjetovanja 

Očekivano 

vrijeme 

donošenja 

općeg akta ili 

dokumenta 

Drugi način 

provedbe 

savjetovanja 

(Internet,oglas, 

javne rasprave, 

javne skupine 

i sl.) 

1. Odluka o izmjenama i dopunama 

Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Maruševec 

svibanj lipanj Internetsko 

savjetovanje 

2. 1. Izmjene i dopune Proračuna 

Općine Maruševec za 2022. 

godinu i projekcija za 2023. i 

2024.g. 

svibanj lipanj Internetsko 

savjetovanje 

3. Etički kodeks nositelja političkih 

dužnosti u Općini Maruševec 

svibanj lipanj Internetsko 

savjetovanje 

4. Program potpora u poljoprivredi 

Općine Maruševec u 2022. godini 

 

svibanj 

 

lipanj 

Internetsko 

savjetovanje 

5. Program demografskih mjera za 

poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na 

području Općine Maruševec za 

2022. godinu 

 

 

svibanj 

 

 

lipanj 

 

 

Internetsko 

savjetovanje 

6. Program poticanja razvoja malog 

i srednjeg poduzetništva na 

području Općine Maruševec za 

razdoblje 2022. – 2023. godine 

 

svibanj 

 

lipanj 

 

 

Internetsko 

savjetovanje 

7. Program javnih potreba u 

društvenim i srodnim 

djelatnostima na području  

Općine Maruševec za 2023. 

godinu 

studeni prosinac Internetsko 

savjetovanje 

8. Program građenja komunalne 

infrastrukture u Općini 

Maruševec za 2023. godinu 

studeni prosinac Internetsko 

savjetovanje 

9. Program održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine 

Maruševec za 2023. godinu 

studeni prosinac Internetsko 

savjetovanje 

10. Plan razvoja sustava civilne 

zaštite na području Općine 

Maruševec za 2023.g. s 

financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje  

 

 

studeni 

 

 

prosinac 

 

 

Internetsko 

savjetovanje 

11. Plan djelovanja na području 

prirodnih nepogoda za 2023. 

godinu 

 

studeni 

 

prosinac 

 

Internetsko 

savjetovanje 

 

12. 

Program javnih potreba u 

društvenim i srodnim 

djelatnostima na području  

Općine Maruševec za 2023.g. 

 

 

studeni 

 

 

prosinac 

 

 

Internetsko 

savjetovanje 



 

13. 

Program održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine 

Maruševec za 2023. godinu 

 

studeni 

 

prosinac 

 

Internetsko 

savjetovanje 

 

14. 

Program građenja komunalne 

infrastrukture u Općini 

Maruševec za 2023. godinu 

 

studeni 

 

prosinac 

 

Internetsko 

savjetovanje 

15. 

 

2. Izmjene i dopune Proračuna 

Općine Maruševec za 2022. 

godinu i projekcija za 2023. i 

2024.g. 

 

studeni 

 

prosinac 

 

Internetsko 

savjetovanje 

16. Proračun Općine Maruševec za 

2023. godinu i projekcije za 

2024. i 2025. godinu 

studeni prosinac Internetsko 

savjetovanje 

17. Odluka o izvršavanju Proračuna 

Općine Maruševec za 2023. 

godinu 

studeni prosinac Internetsko 

savjetovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 


