
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

GRAD VELIKA GORICA 

GRADONAČELNIK 

 
KLASA: 008-01/2018-01/53 

URBROJ:  238-31-13/02130-18-1        

Velika Gorica, 27. prosinca 2018.godine       
 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 

25/13. i 85/15.) te članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice 

(Službeni glasnik GVG broj 1/15. i 06/15.) Gradonačelnik Grada Velike Gorice, dana 27. 

prosinca 2018. godine donosi 

 

 

P L A N 
savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2019. godinu 

 

 

I. 

 Utvrđuje se Plan savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2019. godinu (u 

daljnjem tekstu: Plan savjetovanja). 

 U Planu savjetovanja istaknuti su opći akti odnosno drugi strateški i planski dokumenti 

kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba, za koje se prije donošenja planira 

provođenje savjetovanja s javnošću. 

 

II. 

 Popis akata prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću 

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13. i 85/15.), nositelji izrade akta, 

očekivano vrijeme donošenja akta, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja i 

donositelji akta iskazani su u tabeli koja je sastavni dio ovog Plana savjetovanja. 

 

III. 

 Zadužuju se upravna tijela Grada Velika Gorica za provođenje savjetovanja s javnošću 

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

 

IV. 

 Ovaj Plan savjetovanja i tabela iz točke II. ovoga Plana savjetovanja stupaju na snagu 

danom donošenja, i bit će objavljeni u Službenom glasniku Grada Velika Gorica te na web 

stranici Grada Velika Gorica (www.gorica.hr). 

  

 

        GRADONAČELNIK 

 

           Dražen Barišić, prof. defektolog,v.r.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2019. GODINU 

REDNI 

BROJ 

NAZIV ODLUKE I DRUGOG 

OPĆEG AKTA 

NOSITELJ IZRADE 

NACRTA PRIJEDLOGA 

AKTA (Gradsko upravno 

tijelo) 

OČEKIVANO 

VRIJEME 

DONOŠENJA 

AKTA (naznači 

tromjesečje) 

OKVIRNO 

VRIJEME 

PROVEDBE 

INTERNETSKOG 

SAVJETOVANJA 

DONOSITELJ 

AKTA 

(Gradonačelnik 

/Gradsko vijeće) 

1. 

Provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara na području 

Grada Velike Gorice za 2020. 

godinu 

Upravni odjel za društvene 

djelatnosti 
I. tromjesečje 30 dana Gradsko vijeće 

2. 

Strategija izjednačavanja prava i 

mogućnosti za osobe s 

invaliditetom od 2019.-2023. 

godine 

Upravni odjel za društvene 

djelatnosti 
I. tromjesečje 30 dana Gradsko vijeće 

3. 
Program javnih potreba u kulturi 

za 2020. godinu 

Upravni odjel za društvene 

djelatnosti 
IV. tromjesečje 30 dana Gradsko vijeće 

4. 

Program javnih potreba u 

socijalnoj skrbi i zdravstvu za 

2020. godinu 

Upravni odjel za društvene 

djelatnosti 
IV. tromjesečje 30 dana Gradsko vijeće 

5. 

Pravilnik o dodjeli potpora 

poduzetnicima za pojedinačne 

nastupe na manifestacijama 

UO za poduzetništvo, 

investicije i fondove EU 
I./II. 30 dana Gradonačelnik 

6. 

Program javnih potreba u 

predškolskom odgoju i 

obrazovanju Grada Velike Gorice 

za 2020. godinu 

UO za predškolski odgoj, 

školstvo i šport 
IV. tromjesečje 30 dana Gradsko vijeće 

7. 

Program javnih potreba u 

školstvu Grada Velike Gorice za 

2020. godinu 

UO za predškolski odgoj, 

školstvo i šport 
IV. tromjesečje 30 dana Gradsko vijeće 

8. 

Program javnih potreba u sportu 

Grada Velike Gorice za 2020. 

godinu 

UO za predškolski odgoj, 

školstvo i šport 
IV. tromjesečje 30 dana Gradsko vijeće 

9. 

Program javnih potreba u 

tehničkoj kulturi Grada Velike 

Gorice za 2020. godinu 

UO za predškolski odgoj, 

školstvo i šport 
IV. tromjesečje 30 dana Gradsko vijeće 

10. 

Program javnih potreba za djecu 

Grada Velike Gorice za 2020. 

godinu 

UO za predškolski odgoj, 

školstvo i šport 
IV. tromjesečje 30 dana Gradsko vijeće 

11. 

Program djelovanja za mlade 

Grada Velike Gorice za 2020. 

godinu 

UO za predškolski odgoj, 

školstvo i šport 
IV. tromjesečje 30 dana Gradsko vijeće 

12. 

Odluka o potporama poljoprivredi 

za razdoblje od 2019.-2021. 

godine 

Upravni odjel za 

poljoprivredu i ruralni razvoj 
I. tromjesečje 30 dana Gradonačelnik 


