
 
             
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

 
         OPĆINA  
LIŠANE OSTROVIČKE 
Općinski načelnik 

 
KLASA: 130-01/21-01/2 
URBROJ: 2198/29-02-21-1 
Lišane Ostrovičke, 28. prosinca 2021. godine 
 
Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 
novine“ broj 25/13 i 85/15) i članka 46. Statuta Općine Lišane Ostrovičke („Službeni glasnik 
Općine Lišane Ostrovičke“ broj 03/21) Općinski načelnik Općine Lišane Ostrovičke, donosi 
 
 

P L A N 
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  
Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

Općina Lišane Ostrovičke donosi Plan savjetovanja sa zainteresiranom 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 s javnošću, u smislu Zakona o pravu na pristup informacija. 
 

Članak 2. 
 

Plan  savjetovanja provodit će se pri donošenju sljedećih akata: 
 

 
Redni 
broj 

Naziv akta ili 
dokumenta 

Očekivano 
vrijeme 
donošenja 
akta 

Okvirno 
vrijeme 
provedbe 
internetskog 
savjetovanja 

Predviđeni način 
provedbe savjetovanja 
sa zainteresiranom 
javnošću 

Donositelj 
akta 

1. Nacrt Izmjena i 
dopuna Proračuna 
Općine Lišane 
Ostrovičke za 2022. 
godinu te izmjene i 
dopune programa 
vezanih uz izmjene 
i dopune proračuna 

I. tromjesečje 
2022. godine 

30 dana Internetsko savjetovanje 
putem službene web stranice 
Općine Lišane Ostrovičke  
 

Općinsko 
vijeće 

2. Odluka o usvajanju 
godišnjeg izvještaja 
o izvršenju 
proračuna Općine 
Lišane Ostrovičke 
za 2021. godinu 
 

II. tromjesečje 
2022. godine 

30 dana Internetsko savjetovanje 
putem službene web stranice 
Općine Lišane Ostrovičke  
 

Općinsko 
vijeće 



3.  Nacrt Proračuna 
Općine Lišane 
Ostrovičke za 2023. 
godinu s 
projekcijama za 
2024. i 2025. godinu 

IV. tromjesečje 
2022. godine 

30 dana Internetsko savjetovanje 
putem službene web stranice 
Općine Lišane Ostrovičke  
 

Općinsko 
vijeće 

4. Odluka o 
izvršavanju 
Proračuna Općine 
Lišane Ostrovičke 
za 2023. godinu 

IV. tromjesečje 
2022. godine 

30 dana Internetsko savjetovanje 
putem službene web stranice 
Općine Lišane Ostrovičke  
 

Općinsko 
vijeće 

5. Program gradnje 
objekata i uređaja 
komunalne 
infrastrukture za 
2023. godinu 

IV. tromjesečje 
2022. godine 

30 dana Internetsko savjetovanje 
putem službene web stranice 
Općine Lišane Ostrovičke  
 

Općinsko 
vijeće 

6. Program javnih 
potreba u socijalnoj 
skrbi za 2023. 
godinu 

IV. tromjesečje 
2022. godine 

30 dana Internetsko savjetovanje 
putem službene web stranice 
Općine Lišane Ostrovičke  
 

Općinsko 
vijeće 

7. Program 
održavanja 
komunalne 
infrastrukture u 
2023. godini 

IV. tromjesečje 
2022. godine 

30 dana Internetsko savjetovanje 
putem službene web stranice 
Općine Lišane Ostrovičke  
 

Općinsko 
vijeće 

8. Program javnih 
potreba u kulturi, 
sportu i radu 
udruga na području 
Općine Lišane 
Ostrovičke za 2023. 
godinu 

IV. tromjesečje 
2022. godine 

30 dana Internetsko savjetovanje 
putem službene web stranice 
Općine Lišane Ostrovičke  
 

Općinsko 
vijeće 

9. Analiza  stanja 
sustava civilne 
zaštite na području 
Općine Lišane 
Ostrovičke u 2022. 
godini 
 

IV. tromjesečje 
2022. godine 

30 dana Internetsko savjetovanje 
putem službene web stranice 
Općine Lišane Ostrovičke  
 

Općinsko 
vijeće 

10. Godišnji plan 
razvoja sustava 
civilne zaštite na 
području Općine 
Lišane Ostrovičke 
za 2023. godinu s 
financijskim 
učincima za 
trogodišnje 
razdoblje 
 

IV. tromjesečje 
2022. godine 

30 dana Internetsko savjetovanje 
putem službene web stranice 
Općine Lišane Ostrovičke  
 

Općinsko 
vijeće 

 
 

Članak 3. 
Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih te drugih strateških odnosno 
planskih akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanje o kojima se provodi 
savjetovanje sa javnošću i za te opće akte provest će se propisani postupak savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću. 
O izmjenama Plana savjetovanja Općina Lišane Ostrovičke obavijestit će zainteresiranu 
javnost objavom na svojoj službenoj web stranici http://www.lisane-ostrovicke.hr/. 
 

Članak 4. 
Postupci savjetovanja s javnošću za navedene akte iz ovog Plana provest će se u roku trajanja 
u pravilu 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 savjetovanju. 



Članak 5. 
Za provedbu članka 1. i 2. ovog Plana zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Lišane 
Ostrovičke u čiji djelokrug spadaju pitanja koja su predmet za provođenje savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću. 
 

Članak 6. 
Ovaj Plan stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine, objavljuje se u Službenom glasniku 
Općine Lišane Ostrovičke, a objavit će se i na službenoj internetskoj stranici Općine Lišane 
Ostrovičke i dostupan je javnosti u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup 
informacijama. 
 
 
 

Općinski načelnik: 
 

Zvonimir Mijić, univ.bacc.oec. 
 
 
 

 
 


