
                  
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA:    008-01/21-02/4 
URBROJ: 2186-06-02/1-21-1 
Petrijanec, 15. prosinca 2021. 
 

 

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne 
novine«, broj 25/13 i 85/15) i članka 48. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 31/21) općinski načelnik Općine Petrijanec dana 15. prosinca 
2021. godine, donosi   
  

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Petrijanec za 2021. godinu 

 
 
I. 

U Planu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Petrijanec za 2021. godinu, 
KLASA: 008-01/20-01/4, URBROJ: 2186-06-02/1-20-1 od 30. prosinca 2020. godine, mijenja 
se i dopunjuje Popis prijedloga akata za koje se planira provedba savjetovanja s javnošću 
koji se nalazi u tabelarnom prikazu koji je sastavni dio ovih 1. izmjena i dopuna Plana, a 
sadrži podatke: redni broj, naziv odluke ili općeg akta, ovlašteni predlagatelj i nositelj izrade 
nacrta odluke ili općeg akta, razdoblje u godini provedbe savjetovanja, vremensko trajanje 
provedbe internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prema odluci općinskog 
načelnika te donositelj odluke ili općeg akta.  
 
 

II. 
Ove 1. izmjene i dopune Plana s popisom prijedloga akata za koje se planira provođenje 
savjetovanja s javnošću objaviti će se na internetskoj stranici Općine Petrijanec.  
 
 
                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                         Željko Posavec, mag.ing.mech., v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. IZMJENE I DOPUNE PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM 
JAVNOŠĆU ZA 2021.GODINU 

                                                                                                             

Redni 
broj 

Naziv odluke ili 
općeg akta 

 
 
a)Ovlašteni 
predlagatelj 
b) Nositelj izrade 
nacrta odluke ili 
općeg akta 

Razdoblje u godini  
provedbe 
savjetovanja   

 

 

Vremensko 
trajanje 
provedbe 
internetskog 
savjetovanja 
prema odluci 
općinskog 
načelnika 

Donositelj 

odluke ili općeg 

akta 

 

1. 
Statut Općine 
Petrijanec 

a) Općinski 
načelnik 
b) Jedinstveni     
upravni odjel 

I. polugodište 2021. 30 ili 15 dana Općinsko vijeće 

2. 
Poslovnik o radu 
Općinskog vijeća 
Općine Petrijanec 

a) Općinski 
načelnik 
b) Jedinstveni     
upravni odjel 

II. polugodište 2021. 30 ili 15 dana   Općinsko vijeće 

3. 

Proračun Općine 

Petrijanec za 

2022. godinu i 

Projekcije 

proračuna Općine 

Petrijanec za  

2023. i 2024. 

godinu 

a) Općinski  
načelnik 
b) Jedinstveni     
upravni odjel 

II. polugodište 2021. 30 ili 15 dana   Općinsko vijeće 

4. 

Odluka o 

izvršavanju 

Proračuna 

Općine Petrijanec 

za 2022. godinu 

a) Općinski  
načelnik 
b) Jedinstveni     
upravni odjel 

II. polugodište 2021. 30 ili 15 dana   Općinsko vijeće 

5. 

Odluka o načinu 

pružanja javne 

usluge 

sakupljanja 

komunalnog 

otpada 

a) Općinski  
načelnik 
b) Jedinstveni     
upravni odjel 

II. polugodište 2021. 30 ili 15 dana   Općinsko vijeće 

 

 


