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Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 
novine“ br. 25/13 i 85/15) i čl. 46.a. Statuta Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine 
Svetvinčenat“ broj 2/13, 2/21), Načelnik Općine Svetvinčenat, dana 31. prosinca 
2021.godine,  donosi 
 
 

ZAKLJUČAK  
o utvrđivanju Plana savjetovanja s javnošću  

Općine Svetvinčenat za 2022. godinu 
 
 

I. 
Utvrđuje se Plan savjetovanja s javnošću Općine Svetvinčenat za 2022. godinu (u 

daljnjem tekstu: Plan). 
 

 
II. 

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. 

 
 

III. 
           Savjetovanja s javnošću Općine Svetvinčenat provodi pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Svetvinčenat na službenim stranicama Općine Svetvinčenat ukoliko 
posebnim propisima nije drugačije propisano. 
 

IV.  
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će biti objavljen na službenoj 

web stranici Općine Svetvinčenat. 
 
 

 
Općinski načelnik 

Dean Perković, mag.oec.,v.r. 
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Tablica: 
 

 

Redni 
broj 

Naziv akta ili 
dokumenta 

Nositelj izrade 
i provedbe 

savjetovanja 

Očekivano 
vrijeme 

donošenja 
akta 

Okvirno 
vrijeme 

provedbe 
internetskog 
savjetovanja 

Donositelj 
akta 

1.  Odluka o načinu 
pružanja javne 
usluge sakupljanja 
komunalnog otpada 
na području Općine 
Svetvinčenat 

Jedinstveni 
upravni odjel 

I. 
tromjesečje  

30 dana  Općinsko 
vijeće 

 

2.  Odluka o uređenju 
prometa u naselju 
Svetvinčenat 

Jedinstveni 
upravni odjel 

II. 
tromjesečje  

30 dana  Općinsko 
vijeće 

 

3.  Odluka o urbanoj 
opremi na području 
Općine Svetvinčenat 

Jedinstveni 
upravni odjel 

II. 
tromjesečje  

30 dana  Općinsko 
vijeće 

 

4. Odluka o izmjenama 
i dopunama Odluke 
o komunalnom redu 

Jedinstveni 
upravni odjel 

II. 
tromjesečje  

15 dana  Općinsko 
vijeće 

 

5. Odluka o 
agrotehničkim 
mjerama i mjerama 
za uređivanje i 
održavanje 
poljoprivrednih 
rudina na području 
Općine Svetvinčenat 

Jedinstveni 
upravni odjel 

II. 
tromjesečje  

30 dana  Općinsko 
vijeće 

 

6. Odluka o socijalnoj 
skrbi 
 

Jedinstveni 
upravni odjel 

II. 
tromjesečje  

30 dana  Općinsko 
vijeće 

 

7. Odluka o Strategiji 
upravljanja i 
raspolaganja 
imovinom u 
vlasništvu Općine 
Svetvinčenat za 
razdoblje 2022. -
2027. 

Jedinstveni 
upravni odjel 

III. 
tromjesečje  

30 dana Općinsko 
vijeće 

8. Plan razvoja Općine 
Svetvinčenat za 
razdoblje 2022.- 
2025. godine 

Jedinstveni 
upravni odjel 

III. 
tromjesečje  

30 dana Općinsko 
vijeće 

9. Odluka o 
privremenoj zabrani 
izvođenja radova 
tijekom turističke 
sezone u 2023. 
godini  

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. 
tromjesečje 

 

30 dana Općinsko 
vijeće 



 

10. Program građenja 
komunalne 
infrastrukture za 
2023. godinu 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. 
tromjesečje 

 

30 dana Općinsko 
vijeće 

11. Program održavanja 
komunalne 
infrastrukture za 
2023. godinu 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. 
tromjesečje  

30 dana  Općinsko 
vijeće 

12. Program javnih 
potreba u socijalnoj 
skrbi i zdravstvu za 
2023. godinu  

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. 
tromjesečje 

 

30 dana Općinsko 
vijeće 

13. Program javnih 
potreba u djelatnosti 
predškolskog odgoja 
za 2023. godinu 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. 
tromjesečje  

30 dana  Općinsko 
vijeće 

14. Program javnih 
potreba u školstvu 
za 2023. godinu 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. 
tromjesečje  

30 dana  Općinsko 
vijeće 

15. Program javnih 
potreba u kulturi  za 
2023. godinu 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. 
tromjesečje  

30 dana  Općinsko 
vijeće 

16.  Program javnih 
potreba u sportu za 
2023. godinu 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. 
tromjesečje  

30 dana  Općinsko 
vijeće 

17.  Proračun Općine 
Svetvinčenat za  
2023. godinu s 
projekcijama za 
2024. i 2025. godinu 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. 
tromjesečje  

30 dana  Općinsko 
vijeće 

18.  Odluka o 
izvršavanju 
Proračuna Općine 
Svetvinčenat za  
2023. godinu  

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. 
tromjesečje  

30 dana  Općinsko 
vijeće 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


