
 
 Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13,  
85/15 i 69/22) i članka 45. stavka 1. točke 32. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada 
Vodica“, broj 12/22), Gradonačelnik Grada Vodica donosi 
 

 
P L A N 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2023. GODINU 
 
 

I. 
 Donosi se Plan savjetovanja s javnošću za 2023.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 2023. godinu 

R.b. Naziv akta ili 
dokumenta 

Nositelj izrade 
nacrta 

prijedloga akta 

Očekivano 
razdoblje 

donošenja akta 
(tromjesečje) 

Okvirno 
vrijeme 

provedbe 
internetskog 
savjetovanja 

Ostali predviđeni 
načini provedbe 
savjetovanja - 

očekivano vrijeme 

Donositelj 
akta 

1.  
Odluka o 

komunalnom 
doprinosu 

Upravni odjel za 
komunalno-
vodni sustav, 

zaštitu okoliša i 
graditeljstvo  

I. kvartal 30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Gradsko 
vijeće 

2. 

Odluku o načinu 
pružanja javne 

usluge 
sakupljanja  
komunalnog 

otpada na 
području Grada 

Vodica 

Upravni odjel za 
komunalno-
vodni sustav, 

zaštitu okoliša i 
graditeljstvo  

I. kvartal 30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Gradsko 
vijeće 

3. 

Odluka o 
izmjenama 

Odluke o davanju 
u zakup i 

kupoprodaji 
poslovnog 
prostora u 

vlasništvu Grada 
Vodica 

Upravni odjel za 
gospodarstvo, 

imovinu i 
prostorno 
planiranje 

I. kvartal 30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Gradsko 
vijeće 

4.  

Odluka o 
reguliranju 

prometa u dijelu 
Grada Vodica 

Upravni odjel za 
gospodarstvo, 

imovinu i 
prostorno 
planiranje 

I. kvartal 30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Gradsko 
vijeće 

5. 

Strategija 
upravljanja i 
raspolaganja 

nekretninama za 
razdoblje od 

2022.g. – 2029.g. 

Upravni odjel za 
gospodarstvo, 

imovinu i 
prostorno 
planiranje 

I. kvartal 30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Gradsko 
vijeće 



 

6. Pravilnik o 
stipendiranju 

Upravni odjel za 
društvene 

djelatnosti, opće 
i kadrovske 

poslove 

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 danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Grada Vodica. 
 
 
KLASA: 008-01/23-01/04 
URBROJ: 2182-4-01/08-23-1 
Vodice, 17. siječnja 2023. godine 
 
 

GRADONAČELNIK 
Ante Cukrov 

 
 

 
 
 
  
 


