
 

Na temelju članka 11., stavka 5. i stavka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama 

(„Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik 

Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada 

Koprivnice 03. veljače 2016. godine, donijela je 

 

 

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini 

 

 

I. 

 

Grad Koprivnica donosi ovaj Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2016. 

godini (u daljnjem tekstu: „Plan“), a koji sadrži podatke o nazivu akta za koji se provodi 

savjetovanje, očekivanom vremenu donošenja akta i provedbe internetskog savjetovanja te 

drugim predviđenim načinima na koje se namjerava provesti savjetovanje (javne rasprave, 

distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim 

skupinama i drugo), i to kako slijedi:  
 

 

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2016. GODINI 

 

 

Redni 

broj 

 

Naziv akta  

 

Nositelj izrade akta  

 

Očekivano vrijeme 

donošenja akta i 

provedbe 

savjetovanja 

(tromjesečje) 

 

 

Drugi predviđeni načini 

provedbe  savjetovanja 

 

1. Kulturna strategija Grada 

Koprivnice za razdoblje 
2016. - 2020. 

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 

I. tromjesečje 2016. NE 

2. Odluka o kriterijima, 

mjerilima i načinu 

financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog i srednjeg 

školstva na području Grada 

Koprivnice u 2016. godini 

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 

I. tromjesečje 2016. NE 

3. Plan rashoda za nabavu 
proizvedene dugotrajne 

imovine i dodatna ulaganja 

na nefinancijskoj imovini u 
osnovnom školstvu na 

području Grada Koprivnice   

Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 

I. tromjesečje 2016. NE 

4. Akcijski plan provođenja 

Akcije „Sretno dijete-sretan 
grad-Koprivnica“ za 2016. 

godinu 

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 

I. tromjesečje 2016. NE 

5. Plan upravljanja i 
raspolaganja imovinom 

Grada Koprivnice za 2016. 

godinu 

Upravni odjel za 
izgradnju grada i 

upravljanje 

nekretninama i 

Upravni odjel za 
financije i poticanje 

poduzetništva 

I. tromjesečje 2016. NE 



6. Odluka o raspolaganju, 

upravljanju i korištenju 

nekretnina u vlasništvu 

Grada Koprivnice 

Upravni odjel za 

izgradnju grada i 

upravljanje 

nekretninama 

I. tromjesečje 2016. NE 

7. Odluka o izmjenama i 

dopunama Odluke o zakupu i 

kupoprodaji poslovnog 

prostora u vlasništvu Grada 
Koprivnice 

Upravni odjel za 

izgradnju grada i 

upravljanje 

nekretninama 

I. tromjesečje 2016. NE 

8. Plan gospodarenja otpadom 

na području Grada 
Koprivnice za razdoblje od 

2016. godine do 2021. 

godine 

Upravni odjel za 

komunalno 
gospodarstvo, 

prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša 

I. tromjesečje 2016. Javna rasprava 

9. Odluka o izmjenama Odluke 
o obavljanju dimnjačarskih 

poslova na području Grada 

Koprivnice 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 

prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša 

I. tromjesečje 2016. NE 

10. Strategija razvoja turizma za 

razdoblje 2016. – 20120. 

Turistička zajednica 

Grada Koprivnice 

II. tromjesečje 2016. NE 

11. Strategija  jedinstvene 
politike za osobe s 

invaliditetom Grada 

Koprivnice za razdoblje od 

2016. do 2018. godine 

Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 

II. tromjesečje 2016. NE 

12. Strategija upravljanja i 

raspolaganja imovinom 

Grada Koprivnice 

Upravni odjel za 

izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama i 

Upravni odjel za 

financije i poticanje 

poduzetništva 

II. tromjesečje 2016. NE 

13. Odluka o načinu pružanja 

javnih usluga prikupljanja 

mješovitog komunalnog 
otpada i prikupljanja 

biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Grada 

Koprivnice 

Upravni odjel za 

komunalno 

gospodarstvo, 
prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša 

II. tromjesečje 2016. NE 

14. Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Grada Koprivnice 

za 2015. godinu  

Upravni odjel za 

financije i poticanje 

poduzetništva 

II. tromjesečje 2016. NE 

15. Strategija razvoja Kampusa 
Koprivnica za razdoblje 

2016. – 2025. 

„Kampus“, d.o.o. III. tromjesečje 2016. NE 

16. Polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Grada 

Koprivnice za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja 

2016. godine 

Upravni odjel za 
financije i poticanje 

poduzetništva 

III. tromjesečje 2016. NE 

17. Odluka o stjecanju i otuđenju 

nekretnina u 2017. godini 

Upravni odjel za 

izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

IV. tromjesečje 2016. NE 



18. Odluka o određivanju imena 

novoformiranim ulicama na 

području Grada Koprivnice 

Upravni odjel za 

komunalno 

gospodarstvo, 

prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša 

IV. tromjesečje 2016. NE 

19. Plan razvoja sustava civilne 

zaštite na području Grada 

Koprivnice za 2017. godinu 

Upravni odjel za 

financije i poticanje 

poduzetništva 

IV. tromjesečje 2016. NE 

20. Izmjene i dopune Proračuna 

Grada Koprivnice za 
2016.godinu 

Upravni odjel za 

financije i poticanje 
poduzetništva 

IV. tromjesečje 2016. NE 

21. Program o izmjenama 

Programa  javnih potreba u 

kulturi Grada Koprivnice za 
2016. godinu 

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 

IV. tromjesečje 2016. NE 

22. Program o izmjenama 

Programa  javnih potreba u 

obrazovanju Grada 
Koprivnice za 2016. godinu 

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 

IV. tromjesečje 2016. NE 

23. Program o izmjenama 

Programa  javnih potreba u 
području predškolskog 

odgoja i obrazovanja Grada 

Koprivnice za 2016. godinu 

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 

IV. tromjesečje 2016. NE 

24. Program o izmjenama 
Programa  javnih potreba u 

socijalnoj skrbi i zdravstvu 

Grada Koprivnice za 2016. 
godinu 

Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 

IV. tromjesečje 2016. NE 

25. Program o izmjenama 

Programa  javnih potreba u 

sportu Grada Koprivnice za 
2016. godinu 

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 

IV. tromjesečje 2016. NE 

26. Program o izmjenama 

Programa  javnih potreba u 

području djelovanja udruga 
građana Grada Koprivnice za 

2016. godinu 

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 

IV. tromjesečje 2016. NE 

27. Program o izmjenama 
Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne 

infrastrukture na području 

Grada Koprivnice za 2016. 
godinu 

Upravni odjel za 
izgradnju grada i 

upravljanje 

nekretninama  i 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 

prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša 

IV. tromjesečje 2016. NE 

28. Program o izmjenama 

Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 
Gradu Koprivnici za 2016. 

godinu 

Upravni odjel za 

komunalno 

gospodarstvo, 
prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša i 

Upravni odjel za 
izgradnju grada i 

IV. tromjesečje 2016. NE 



upravljanje 

nekretninama 

29. Plan o izmjenama Plana 

održive urbane mobilnosti 
Grada Koprivnice  - SUMP 

Upravni odjel za  

održivi razvoj i 
europske poslove 

IV. tromjesečje 2016. Javna rasprava 

30. Proračun Grada Koprivnice 

za 2017. godinu  i Projekcije 

za 2018. i 2019. godinu 

Upravni odjeli Grada 

Koprivnice 

IV. tromjesečje 2016. NE 

31. Odluka o izvršavanju 

Proračuna Grada Koprivnice 

za 2017.godinu 

Upravni odjel za 

financije i poticanje 

poduzetništva 

IV. tromjesečje 2016. NE 

32. Program javnih potreba u 
kulturi Grada Koprivnice za 

2017. godinu 

 
 

Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 

IV. tromjesečje 2016. NE 
 

 

 

33. Program javnih potreba u 

obrazovanju Grada 

Koprivnice za 2017. godinu 

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 

IV. tromjesečje 2016. NE 

34. Program javnih potreba u 

području predškolskog 

odgoja i obrazovanja Grada 
Koprivnice za 2017. godinu 

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 

IV. tromjesečje 2016. NE 

35. Program javnih potreba u 

socijalnoj skrbi i zdravstvu 

Grada Koprivnice za 2017. 
godinu 

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 

IV. tromjesečje 2016. NE 

36. Program javnih potreba u 

sportu Grada Koprivnice za 

2017. godinu 

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 

IV. tromjesečje 2016. NE 

37. Program javnih potreba u 

području djelovanja udruga 

građana Grada Koprivnice za 
2017. godinu 

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 

IV. tromjesečje 2016. NE 

38. Program gradnje objekata i 

uređaja komunalne 

infrastrukture na području 
Grada Koprivnice za 2017. 

godinu 

Upravni odjel za 

izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama i 

Upravni odjel za 

komunalno 
gospodarstvo, 

prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša 

IV. tromjesečje 2016. NE 

39. Program održavanja 
komunalne infrastrukture u 

Gradu Koprivnici za 2017. 

godinu 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 

prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša i 

Upravni odjel za 

izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

IV. tromjesečje 2016. NE 

40. Odluka o raspoređivanju 

sredstava za financiranje 

političkih stranaka i članova 

Upravni odjel za 

poslove Gradskog 

vijeća i 

IV. tromjesečje 2016. NE 



Gradskog vijeća izabranih sa 

liste grupe birača za 2017. 

godinu. 

gradonačelnika 

41. Plan rada Gradskog vijeća 
Grada Koprivnice za 2017. 

godinu 

Upravni odjeli Grada 
Koprivnice 

IV. tromjesečje 2016. NE 

 

 

II. 

 

 Zadužuju se upravni odjeli Grada Koprivnice za provođenje savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama 

(„Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.), Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 

postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, KLASA: 011-02/09-01/02, URBROJ: 

5030104-09-1., od 21. studenog 2009. godine (u daljnjem tekstu: „Kodeks“), Smjernica za 

primjenu Kodeksa savjetovanja, KLASA: 011-02/09-01/02, URBROJ: 5030104-09-1, od 21. 

studenoga 2009. godine (u daljnjem tekstu: „Smjernica“).  

 

 

III. 

 

Sukladno točki „V. STANDARDI I MJERE U POSTUPKU SAVJETOVANJA“, 

podtočki 3. Kodeksa i točki „9. TRAJANJE  - ROKOVI ZA PROVEDBU 

SAVJETOVANJA“, podtočki 9.1. Smjernica,  rok za očitovanja zainteresirane javnosti ne bi 

smio biti kraći od 15 dana od dana objave nacrta akta na web stranici Grada Koprivnice.  

 

 

IV. 

 

Ovaj Plan objavit će se na internetskim stranicama Grada Koprivnice 

www.koprivnica.hr. 

 

KLASA: 008-01/16-01/0004 

URBROJ: 2137/01-03/1-16-1 

Koprivnica, 3. veljače 2016. 

 

                                                                                               GRADONAČELNICA: 

                                                                                                    

Vesna Želježnjak, dipl. oec. 

 

 


