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Opatija, 05.03.2015. 

 

 

 Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske 

županije br. 25/09, 30/09-ispravak, 07/13 i 17/13-pročišćeni tekst), a u svezi sa člankom 11. 

stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13) 

gradonačelnik donosi 05. ožujka 2014. godine 

 

PLAN NORMATIVNE AKTIVNOSTI ZA 2015. GODINU 

 

I. 

 

Red.br. Naziv propisa Stručni nositelj 

1.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom redu 

Upravni odjel za komunalni 

sustav i zaštitu okoliša 

2. Odluka o priključenju na komunalne vodne 

građevine 

Upravni odjel za komunalni 

sustav i zaštitu okoliša 

3. Odluka o nerazvrstanim cestama Upravni odjel za komunalni 

sustav i zaštitu okoliša 

4. Program poticanja zapošljavanja i razvoja 

poduzetništva 

Upravni odjela za financije i 

društvene djelatnosti 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru 

članova vijeća mjesnih odbora 

Ured Grada 

6. Odluka o izmjenama i dopunama o raspolaganju 

nekretninama 

Ured Grada 

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju 

u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela 

poslovnog prostora 

Ured Grada 

8.  Mreža socijalnih  usluga Upravni odjela za financije i 

društvene djelatnosti 

9.  Socijalni plan Upravni odjela za financije i 

društvene djelatnosti 

10. Proračun Grada za 2016. Upravni odjela za financije i 

društvene djelatnosti 

11. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2016. Upravni odjela za financije i 

društvene djelatnosti 

12.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2016. 

Upravni odjel za komunalni 

sustav i zaštitu okoliša 

13. Godišnji program održavanja komunalne 

infrastrukture za 2016. 

Upravni odjel za komunalni 

sustav i zaštitu okoliša 
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14. Program utroška spomeničke rente za 2016. Upravni odjel za komunalni 

sustav i zaštitu okoliša 

15. Program rada i financijski plan Savjeta mladih Savjet mladih 

16. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potrebe djece za 

2016. 

Upravni odjela za financije i 

društvene djelatnosti 

17. Prijedlog Odluke o izradi izmjene i dopune 

Prostornog plana Grada Opatije 

Upravni odjel za prostorno 

uređenje 

18. Prijedlog Odluke o izradi izmjene i dopune UPU-a 

naselja Opatija 

Upravni odjel za prostorno 

uređenje 

19. Prijedlog Odluke o izradi izmjene i dopune UPU-a 

naselja Pobri 

Upravni odjel za prostorno 

uređenje 

20. Prijedlog Odluke o izradi izmjene i dopune UPU-a 

naselja Ičići 

Upravni odjel za prostorno 

uređenje 

21. Prijedlog odluke o izradi izmjene i dopune UPU 

naselja Ika-Oprić 

Upravni odjel za prostorno 

uređenje 

 

II. 

U postupku donošenja općih akata 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 za zainteresiranom javnošću za svaki pojedinačni nacrt 

općeg akta. 

 

III. 

Za koordinator savjetovanja sa zainteresiranom javnošću imenuje se pročelnica Ureda 

Grada Helena Masarić,  

 

 

 

        Gradonačelnik 

        Ivo Dujmić, ing. 


