
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

G R A D S L A V O N S K I B R O D

GRADONAČELNIK
KLASA:032-03/18-011C
UR.BR:2178/01-07-18-/?
Slavonski Brod, 31. prosinca 2018. 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.,
5/14., 4/18.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, nakon razmatranja na Kolegiju
Gradonačelnika, donosi

P L A N
SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2019. GODINI

I.
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.

II.
Tijekom 2019. godine planirano je provođenje savjetovanja s javnošću pri donošenju

sljedeći općih akata:

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
siječanj 2019. godineNacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Siječanj 2019. godineNacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Veljača 2019. godineNacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

Upravni odjel za društvene djelatnosti
veljača 2019. godinePravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza

korisnika usluga u Dječjem vrti ću Ivana Brli ć Mažurani ć
Slavonski Brod

veljača 2019. godinePravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza
korisnika usluga u Dječjem vrti ću Potjeh Slavonski Brod

Upravni odjel za financije i računovodstvo
Nacrt prijedloga Odluke o proračunu Grada Slavonskog Listopad 2019. godine



Broda za 2020. godinu

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
Nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture
na području grada Slavonskog Broda za 2020. godinu
Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području grada Slavonskog Broda za 2020. godinu

listopad 2019. godine

listopad 2019. godine

III.
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
posti ći donošenjem akta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mi šljenje.

Savjetovanje s javnošću provoditi će se u pravilu u trajanju od 15 do 30 dana.
Po isteku roka za dostavu mi šljenja 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 i
primjedbi . Predmetno 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:
Privremena pročelnica:
Kristina Radi ć, dipl.iur.
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Dostaviti :
1. Gradonačelnik
2. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
3. Dosje
4. Dokumentacija
5. Zapisnik
6. Pismohrana




