
 Temeljem članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 

novine“  25/13 i 85/15) i članka 42. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ 

br.10/18, 22/19, 28/19 – pročišćeni tekst i 30/20) Gradonačelnik Grada Ogulina, 31. prosinca 

2020. donosi 

 

P L A N 

savjetovanja s javnošću Grada Ogulina za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

 

Gradonačelnik Grada Ogulina donosi Plan savjetovanja s javnošću Grada Ogulina za 

2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan). 

 

Članak 2. 

 

Popis akata prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću 

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, nositelj izrade akta, očekivano vrijeme 

donošenje akta te okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja, iskazani su u tabeli 

koja je sastavni dio ovog Plana. 

 

Članak 3. 

 

Zadužuju se upravni odjeli Grada Ogulina za provođenje savjetovanja s javnošću 

sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a na temelju ovog Plana. 

 

Članak 4. 

 

 Ovaj Plan i tabela iz članka 2. ovog Plana bit će objavljeni na web stranici Grada 

Ogulina www.ogulin.hr 

 

KLASA: 011-02/20-01/58 

URBROJ: 2133/02-01/1-20-1 

Ogulin, 31. prosinca 2020. 
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Dalibor Domitrović, ing., v.r. 
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PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2021. GODINI 

R. 

br. 

 

 

Naziv akta ili dokumenta 

 

Nositelj izrade 

akta 

Očekivano 

vrijeme 

donošenja akta 

Okvirno 

vrijeme 

provedbe 

internetskog 

savjetovanja  

Drugi 

predviđeni 

načini 

provedbe 

savjetovanja 

 

1. 

Statut Grada Ogulina Stručna služba 

Grada Ogulina 

 

I. tromjesečje 

 

30 dana 

 

- 

 

 

2. 

Poslovnička odluka o 

izmjenama i dopunama 

Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Ogulina 

Stručna služba 

Grada Ogulina 

 

I. tromjesečje 

 

30 dana 

 

 

3. 

Provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara za područje 

Grada Ogulina za 2021. 

godinu 

Stručna služba 

Grada Ogulina 

 

I. tromjesečje 

 

15 dana 

 

 

4. 

Odluka o utvrđivanju Plana 

mreže dječjih vrtića na 

području Grada Ogulina 

Stručna služba 

Grada Ogulina 

 

I. tromjesečje 

 

30 dana 

 

 

 

5. 

Odluka o izgledu 

službene odore te izgledu 

sadržaja službene 

iskaznice komunalnog 

redara 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, 

komunalni sustav i 

prostorno uređenje 

 

 

I. tromjesečje 

 

 

30 dana 

 

 

6. 
Odluka o izmjenama i 

dopunama Odluke o 

uređenju prometa 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, 

komunalni sustav i 

prostorno uređenje 

 

I. tromjesečje 

 

30 dana 

 

 

7. 
Odluka o održavanju 

javne rasvjete 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, 

komunalni sustav i 

prostorno uređenje 

 

I. tromjesečje 

 

30 dana 

 

 

8. 
Odluka o agrotehničkim 

mjerama i mjerama za 

uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, 

komunalni sustav i 

prostorno uređenje 

 

 

III. tromjesečje 

 

 

30 dana 

 

 

9. 

Pravilnik o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o 

stipendiranju učenika i 

studenata Grada Ogulina 

 

Gradonačelnik 

 

III. tromjesečje 

 

30 dana 

 

 

10. 

Odluka o upravljanju i 

raspolaganju nekretninama u 

vlasništvu Grada Ogulina 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, 

komunalni sustav i 

prostorno uređenje 

 

III. tromjesečje 

 

30 dana 

 

 

 

11. 

Plan djelovanja u 

području prirodnih 

nepogoda za područje 

Grada Ogulina za 2022. 

godinu 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, 

komunalni sustav i 

prostorno uređenje 

 

IV. tromjesečje  

 

30 dana 

 

 

12. 

Proračun Grada Ogulina za 

2022. godinu i Projekcija za 

2023. i 2024. godinu 

Stručna služba 

Grada Ogulina 

 

IV. tromjesečje 

 

30 dana 

 

 

13. 

Program potpora u malom i 

srednjem poduzetništvu na 

području Grada Ogulina u  

2022. godini 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, 

komunalni sustav i 

prostorno uređenje 

 

 

IV. tromjesečje 

 

30 dana 

 



 

14. 

Program potpora u 

poljoprivredi na području 

Grada Ogulina za 2022. 

godinu 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, 

komunalni sustav i 

prostorno uređenje 

IV. tromjesečje 30 dana  

 

15. 

Program održavanja 

komunalne infrastrukture za 

2022. godinu 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, 

komunalni sustav i 

prostorno uređenje 

IV. tromjesečje 30 dana  

 

 

16. 

Program gradnje objekata i 

uređaja komunalne 

infrastrukture za 2022. 

godinu 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, 

komunalni sustav i 

prostorno uređenje 

IV. tromjesečje 30 dana  

 

17. 

Program korištenja sredstava 

naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade 

u prostoru za 2022. godinu 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, 

komunalni sustav i 

prostorno uređenje 

IV. tromjesečje 30 dana  

 

18. 

Program utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2022. 

godinu 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, 

komunalni sustav i 

prostorno uređenje 

IV. tromjesečje 30 dana  

 

19. 

Socijalni program Grada 

Ogulina za 2022. godinu 

Stručna služba 

Grada Ogulina 

IV. tromjesečje 30 dana  

 

20. 

Program javnih potreba u 

kulturi i tehničkoj kulturi za 

2022. godinu 

Stručna služba 

Grada Ogulina 

IV. tromjesečje 30 dana  

 

21. 

Program javnih potreba u 

sportu Grada Ogulina za 

2022. godinu 

Stručna služba 

Grada Ogulina 

IV. tromjesečje 30 dana  

 

 

 

 

 


