
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA 

g GRAD SLAVONSKI BROD 

GRADONAČELNIK 
KLASA:032-03/17-01/ ~ 
UR.BR:2178/01-07 -17- ~ 
Slavonski Brod, 30. siječnja 2017. godine 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013 i 
85/2015) i članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12. , 6/13. i 
5/14.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, nakon razmatranja na Kolegiju 
Gradonačeln ika, donosi 

PLAN 
SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2017. GODINI 

l. 
Jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s _javnošću pri 

donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima 
utječe na interese građana i pravnih osoba. 

ll. 
Tijekom 2017. godine planirano je provođenje savjetovanja s javnošću pri donošenju 

sljedeći općih akata: 
u . d' l k l . t . k d tv 1pravm o IJe za omuna m sus av 1 omuna no re ars o 
Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge listopad 2017. godine 
miješanog komunalnog otpada i biorazg rad ivog 
komunalnQg otQ_ada u Slavonskom Brodu 
Nacrt prijedloga Odluke o načinu i uvjetima držanja kućnih ~udeni2017. god~e 
ljubimaca i načinu postupanja s izgubljenim i napuštenim 
životinjama 

Upravni odjel za gospodarstvo 
Prijedlog Odluke o davanju u najam stanova za osobe do srpanj 2017. godine 
45 godina starosti (bračna zajednica) po slobodno 
ugovorenoj najamnini 



u . d' l l k l Jpravm o IJe za o a nu samoupravu 
Nacrt prijedloga Odluke o proračunu Grada Slavonskog studeni 2017. godine 
Broda za 2018. godinu 
Nacrt prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja studeni 2017. godine 
komunalne infrastrukt~re na području grada Slavonskog 
Broda za 2018. godinu 
Nacrt prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja studeni 2017. godine 
komunalne infrastrukture na području grada Slavonskog 
Broda za 2018. godinu 

111. 
Ovaj Plan objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Grada Slavonskog Broda, a 

savjetovanje s javnošću provoditi će se preko internetske stranice Grada objavom nacrta 
prijedloga općeg akata ili drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele 
postići donošenjem akta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenje. 

Savjetovanje s javnošću provoditi će se u pravilu u trajanju od 30 dana. 
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležni upravni odjel koji je 

predlagatelj nacrta izraditi će Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene 
prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga 
primjedbi. Predmetne izvješće dostavlja se nadležnom tijelu koje je donositelj akta. 

IV. 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a eventualne izmjene i dopune istog 

donijeti će se i objaviti na isti način. 

Za zakonitost i točnost: 
Viša stručna suradnica: 
Kristina Radić, dipl.iur. 

JJt~ 
Procelnrk: 
DavorDRo~ić, dipl.ing. 

e:"""...~ 
Dostaviti: 

1. Gradonačelnik 

2. Upravni odjel za lokalnu samoupravu 
3. Dosje 
4. Dokumentacija 
5. Zapisnik 
6. Pismohrana 


