
 

KLASA: 021-01/19-01/05 
URBROJ: 2156/01-03/01-19-1 
Opatija, 6.2.2019. 
 

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne 
novine" br. 25/13 i 85/15) i članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-
goranske županije br. 25/09, 30/09-ispravak i 07/13 gradonačelnik donosi 6. 2. 2019. godine  
 

PLAN SAVJETOVANJA S  JAVNOŠĆU 
U 2019. GODINI 

 

     
REPUBLIKA HRVATSKA  

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

  G R A D     O P A T I J A 
GRADONAČELNIK 

Red. 
br. 

Naziv općeg 
akta/dokumenta 

Stručni 
nositelj 

Način 
provedbe 
savjetovanja 

Okvirno 
vrijeme 
provedbe 
savjetovanja 

Očekivano 
vrijeme 
donošenja 
općeg 
akta/dokumenta 

1.   Program poticanja 
zapošljavanja, 
poduzetništva i 
razvoja zaleđa 

 Upravni odjel 
za financije i 
društvene 
djelatnosti 

Mrežna 
stranica 

veljača 
 

ožujak 

2.  Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o 
raspolaganju 
nekretninama 

Ured Grada Mrežna 
stranica 

lipanj srpanj 

3. Odluka o izmjeni 
odluke o davanju u 
zakup i kupoprodaji 
suvlasničkog dijela 
poslovnog prostora 

Ured Grada Mrežna 
stranica 

veljača ožujak 

4.  Proračun Grada za 
2020. 

Upravni odjel 
za financije i 
društvene 
djelatnosti 

Mrežna 
stranica 

listopad/studeni studeni/prosinac 

5.  Program gradnje 
objekata i uređaja 
komunalne 
infrastrukture za 
2020. 

Upravni odjel 
za komunalni 
susta i zaštitu 
okoliša 

Mrežna 
stranica 

listopad studeni 

6.  Godišnji program 
održavanja 
komunalne 
infrastrukture za 
2020. 

Upravni odjel 
za komunalni 
sustav i zaštitu 
okoliša 

Mrežna 
stranica 

 
listopad/studeni 

 
studeni/prosinac 



 

  
II. 

U postupku donošenja općih akata odnosno strateških ili planskih dokumenata kojima 
se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit 
građana i pravnih osoba na području Grada Opatije odnosno na području obavljanja 
djelatnosti iz samoupravnog djelokruga, posebnom odlukom propisat će se provođenje 
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za svaki pojedinačni nacrt akta odnosno dokumenta.  
Objava izvješća o savjetovanju s javnošću uslijedit će po isteku roka za dostavu mišljenja i 
prijedloga. Izvješće se dostavlja donositelju akta odnosno dokumenta.  
 
 

III. 
Za koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću imenuje se pročelnica Ureda 

Grada Helena Masarić.  
 

IV. 
Izmjene i dopune ovog Plana donose se na način propisan za donošenje Plana.  

 
 
 
  
        Gradonačelnik  
        Ivo Dujmić, ing.  
 
 

7. Odluka/plan urbane 
opreme Grada 

Upravni odjel 
za prostorno 
uređenje 

Mrežna 
stranica 

rujan listopad 


