
Temeljem članka 11. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.), članka 56. stavak 2., članka 102. i 

članka 103.  Statuta Brodsko- posavske županije ("Službeni vjesnik" broj 15/13., 4/18., 5/20.i 7/21.), Župan Brodsko- posavske  županije donio je 17. siječnja 

2022. godine 

 

P L A N 
 

savjetovanja tijela Brodsko- posavske županije 

s javnošću u 2022. godini 
 

I. 
 

Ovim Planom određuju se normativni akti predviđeni Programom rada Županijske skupštine Brodsko- posavske županije za 2022. godinu, u postupku 

donošenja kojih će nadležna tijela Županije provesti savjetovanje s javnošću u 2022. godini, odnosno drugi akti za koje je propisana obveza sudjelovanja javnosti, 

te način i okvirno vrijeme savjetovanja, kako slijedi 
 

Red

. 

br. 

NAZIV AKTA 
NOSITELJ 

IZRADE 

PLANIRANO 

VRIJEME 

DONOŠENJA 

OBLIK 

SAVJETOVANJA 

OKVIRNO 

VRIJEME 

SAVJETOVANJA 

NOSITELJ 

SAVJETOVANJA 

1. 

Pravilnik o financiranju 

programa i projekata Obrtničke 

komore Brodsko-posavske 

županije i udruženja obrtnika na 

području Brodsko-posavske 

županije u 2022. godini 

Upravni odjel za 

gospodarstvo i 

poljoprivredu 

I. kvartal 
Internetsko 

savjetovanje 
I. kvartal 

Upravni odjel za 

gospodarstvo i 

poljoprivredu 

2. 

Akcijski plan energetske 

učinkovitosti Brodsko- posavske 

županije za razdoblje 2022.-

2024.  

Upravni odjel za 

graditeljstvo, 

infrastrukturu i 

zaštitu okoliša  

I./II. kvartal 
Internetsko 

savjetovanje 
I. kvartal 

Upravni odjel za 

graditeljstvo, 

infrastrukturu i 

zaštitu okoliša 

3. 

Program dodjele potpora male 

vrijednosti poduzetnicima 

Brodsko-posavske županije u 

2022. godini  

Upravni odjel za 

gospodarstvo i 

poljoprivredu  

II. kvartal 
Internetsko 

savjetovanje 
II kvartal 

Upravni odjel za 

gospodarstvo i 

poljoprivredu 



4. 

Prijedlog izmjena i dopuna 

Proračuna Brodsko-posavske 

županije za 2022. godinu 

Upravni odjel za 

proračun i financije 

tijekom godine 

prema potrebi 

Internetsko 

savjetovanje 

tijekom godine 

prema potrebi 

Upravni odjel za 

proračun i financije 

5. 

Prijedlog odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o izvršenju 

Proračuna BPŽ za 2022. godinu 

Upravni odjel za 

proračun i 

financije 

tijekom godine 

prema potrebi 

Internetsko 

savjetovanje 

tijekom godine 

prema potrebi 

Upravni odjel za 

proračun i 

financije 

6. 

Program rada Savjeta mladih 

Brodsko-posavske županije za 

2023. godinu 

Savjet mladih 

Brodsko-posavske 

županije 

rujan 
Internetsko 

savjetovanje 
III kvartal 

Savjet mladih 

Brodsko-posavske 

županije 

7. 
Program rada Županijske skupštine 

za 2023. 

Upravni odjel za 

poslove župana i 

Županijske 

skupštine 

studeni/prosinac 
Internetsko 

savjetovanje 
IV kvartal 

Upravni odjel za 

poslove župana i 

Županijske 

skupštine 

8. 
Prijedlog programa javnih potreba u 

školstvu u 2023. godini 

Upravni odjel za 

obrazovanje, šport i 

kulturu 
IV kvartal 

Internetsko 

savjetovanje 
IV kvartal 

Upravni odjel za 

obrazovanje, šport 

i kulturu 

9. 

Program javnih potreba u kulturi na 

području Brodsko-posavske 

županije u 2023. godini 

Upravni odjel za 

obrazovanje, šport i 

kulturu 
IV kvartal 

Internetsko 

savjetovanje 
IV kvartal 

Upravni odjel za 

obrazovanje, šport 

i kulturu 

10. 

Program javnih potreba u športu i 

tehničkoj kulturi na području 

Brodsko-posavske županije u 2023. 

Upravni odjel za 

obrazovanje, šport i 

kulturu 
IV kvartal 

Internetsko 

savjetovanje 
IV kvartal 

Upravni odjel za 

obrazovanje, šport 

i kulturu 

11. 

Program javnih potreba i potrebnih 

sredstava u području zdravstva, 

socijalne skrbi i hrvatskih branitelja 

za koja se izdvajaju sredstva iz 

Proračuna Brodsko- posavske 

županije u 2023. 

Upravni odjel 

zdravstvo, socijalnu 

skrb i hrvatske 

branitelje 

IV kvartal 
Internetsko 

savjetovanje 
IV kvartal 

Upravni odjel 

zdravstvo, socijalnu 

skrb i hrvatske 

branitelje 

12. 
Prijedlog proračuna Brodsko-

posavske županije za 2023. s 

Upravni odjel za 

proračun i 

financije 

IV kvartal 
Internetsko 

savjetovanje 
IV kvartal 

Upravni odjel za 

proračun i financije 



projekcijama za 2024. i 2025. 

godinu 

13. 

Prijedlog Odluke o izvršenju 

Proračuna Brodsko-posavske 

županije za 2023.  godinu 

Upravni odjel za 

proračun i 

financije 

IV kvartal 
Internetsko 

savjetovanje 
IV kvartal 

Upravni odjel za 

proračun i financije 

 

II. 

 

Ovaj Plan savjetovanja objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije“, kao i na službenim mrežnim stranicama Brodsko 

-  posavske županije.  

 

 

KLASA: 008-01/22-01/01 

URBROJ: 2178/1-09-22-01 

Slavonski Brod, 17. siječnja 2022.   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   ŽUPAN 

       BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

 

      dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet.,v.r. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 


