
 
 Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 
85/15) i članka 40. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18, 03/18 i 
08/18), Gradonačelnica Grada Vodica, donosi 
 

P L A N 
SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2020. GODINU 

 
I. 

 Donosi se Plan savjetovanja sa javnošću za 2020.g. (u daljnjem tekst: Plan) koji sadrži popis 
općih akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja sa javnošću sukladno Zakonu o 
pravu na pristup informacijama, a koji glasi: 

Plan savjetovanja s javnošću za godinu 2020. godinu 
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Odluka o 
agrotehničkim 
mjerama 

Upravni odjel za 
komunalno-
vodni sustav, 
zaštitu okoliša i 
graditeljstvo 

II. kvartal 30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Gradsko 
vijeće 

2. 

Odluka o 
obavljanju 
dimnjačarskih 
poslova 

Upravni odjel za 
komunalno-
vodni sustav, 
zaštitu okoliša i 
graditeljstvo 

II. kvartal 30 dana 
 
Internetsko 
savjetovanje 

Gradsko 
vijeće 

3. Odluka o javnom 
redu i miru 

Upravni odjel za 
komunalno-
vodni sustav, 
zaštitu okoliša i 
graditeljstvo 

II. kvartal 30 dana 
 
Internetsko 
savjetovanje 

Gradsko 
vijeće 

 
II. 

 Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih akata i drugih strateških odnosno 
planskih akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanje o kojima se provodi 
savjetovanje s javnošću, za iste akte provest će se propisani postupak savjetovanja s javnošću. 
 O izmjenama  Plana izvijestit će se javnost objavom na Internetskoj stranici. 
 

III. 
 Savjetovanja s javnošću Grada Vodica provodi Koordinator za savjetovanje s javnošću u 
suradnji s nadležnim gradskim upravnim tijelima putem internetske stranice Grada Vodica, ukoliko 
posebnim propisima nije drugačije propisano. 
 

IV. 
 Plan stupa na snagu 1.1.2020.,a objavit će se na službenim stranicama Grada Vodica. 
 
KLASA: 008-01/19-01/23 
URBROJ: 2182/04-01/08-19-1 
Vodice, 9. prosinca 2019.g. 
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Nelka Tomić, dr.med., v.r. 

  
 


