
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., 3/13. – pročišćeni tekst, 1/18., 2/20. i 1/21.), gradonačelnik Grada Koprivnice dana 09.02.2023. 
godine,  donio je 

PLAN
SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2023. GODINU GRADA KOPRIVNICE

I.

Utvrđuje se Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: 
Plan) kako slijedi:

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2023. GODINU

Redni
broj

Naziv akta ili dokumenta Nositelj izrade 
nacrta 
prijedloga akta

Očekivano 
vrijeme 
donošenja 
akta

Okvirno vrijeme 
provedbe 
internetskog 
savjetovanja

Predviđeni 
načini 
provedbe 
savjetovanja 

Donositelj  
akta 

1. 3
.
Odluka o kriterijima, mjerilima 
i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija 
osnovnog i srednjeg školstva na 
području Grada Koprivnice u 
2023. godini

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti

I. 
tromjesečje

I. 
tromjesečje

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

2. Strategija zelene urbane 
obnove Grada Koprivnice

Upravni odjel za 
prostorno 
uređenje

I. 
tromjesečje

I. 
tromjesečje

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

3. Odluka o kriterijima, mjerilima 
i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija 
javnog vatrogastva na 
području Grada Koprivnice u 
2022. godini

Služba ureda 
gradonačelnika

I. 
tromjesečje

I. 
tromjesečje

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

4. Strategija razvoja Urbanog 
područja Koprivnica za 
razdoblje od 2021. do 2027. 
godine

Služba ureda 
gradonačelnika

I. 
tromjesečje

I. 
tromjesečje

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

5. Odluka o načinu podnošenja i 
odlučivanja o prijedlozima  i 
peticijama građana

Upravni odjel za 
poslove 
Gradskog vijeća 
i opće poslove

I.
tromjesečje

I.
tromjesečje

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

6. 9
.

Provedbeni plan unapređenja 
zaštite od požara za područje 
Grada Koprivnice za 2023. 
godinu

Služba ureda 
gradonačelnika

II. 
tromjesečje

II. 
tromjesečje 

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

7. 1
3
.

Plan upravljanja nekretninama 
Grada Koprivnice za 2024. 
godinu.

Upravni odjel za 
izgradnju grada, 
upravljanje 
nekretninama i 
komunalno 
gospodarstvo

IV. 
tromjesečje 

IV. 
tromjesečje 

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće
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8. 1
4
.

Program građenja komunalne 
infrastrukture na području 
Grada Koprivnice za 2024. 
godinu

Upravni odjel za 
izgradnju grada, 
upravljanje 
nekretninama i 
komunalno 
gospodarstvo

IV. 
tromjesečje 

 IV.
 tromjesečje

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

9. 1
5
.

Program održavanja 
komunalne infrastrukture u 
Gradu Koprivnici za 2024. 
godinu

Upravni odjel za 
izgradnju grada, 
upravljanje 
nekretninama i 
komunalno 
gospodarstvo

IV. 
tromjesečje 

IV.
 tromjesečje

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

10. 1
6
.

Analiza stanja Sustava civilne 
zaštite na području Grada 
Koprivnice za 2023.godinu

Služba ureda 
gradonačelnika

IV. 
tromjesečje 

IV.
 tromjesečje

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

11. 1
7
.

Plan razvoja sustava civilne 
zaštite na području Grada 
Koprivnice za 2024. godinu

Služba ureda 
gradonačelnika

IV. 
tromjesečje 

IV. 
tromjesečje

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

12. 1
8
.

Plan djelovanja Grada 
Koprivnice u području 
prirodnih nepogoda za 2024. 
godinu

Služba ureda 
gradonačelnika

IV. 
tromjesečje 

IV. 
tromjesečje 

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

13. 1
9
.

Program javnih potreba 
HGSS-a na području Grada 
Koprivnice za 2024. godinu

Služba ureda 
gradonačelnika

IV. 
tromjesečje 

IV. 
tromjesečje

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

14. 2
0
.

Program javnih potreba u 
socijalnoj skrbi i zdravstvu 
Grada Koprivnice za 2024. 
godinu

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. 
tromjesečje 

IV. 
tromjesečje 

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

15. 2
1
.

Program javnih potreba u 
području unapređenja kvalitete 
života građana Grada 
Koprivnice 2024. godinu

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. 
tromjesečje 

IV. 
tromjesečje 

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

16. 2
2
.

Program javnih potreba u 
kulturi i turizmu Grada 
Koprivnice za 2024. godinu

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. 
tromjesečje 

IV. 
tromjesečje 

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

17. 2
3
.

Program javnih potreba u 
sportu Grada Koprivnice za 
2024. godinu

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. 
tromjesečje 

IV. 
tromjesečje 

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

18. 2
4
.

Program javnih potreba u 
području djelovanja udruga 
građana Grada Koprivnice za 
2024. godinu

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. 
tromjesečje 

IV. 
tromjesečje 

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

19. 2
5
.

Program javnih potreba u 
tehničkoj kulturi Grada 
Koprivnice za 2024. godinu

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. 
tromjesečje 

IV. 
tromjesečje 

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće
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20. 2
6
.

Program javnih potreba u 
obrazovanju Grada Koprivnice 
za 2024. godinu

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. 
tromjesečje 

IV. 
tromjesečje 

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

21. 2
7
.

Program javnih potreba u 
području predškolskog odgoja 
i obrazovanja Grada 
Koprivnice za 2024. godinu

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. 
tromjesečje 

IV. 
tromjesečje 

Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

22. Odluka o izvršavanju 
proračuna Grada Koprivnice 
za 2024. godinu

Upravni odjel za 
financije, 
gospodarstvo i 
europske 
poslove

IV. 
tromjesečje 

IV. tromjesečje Internet 
savjetovanje

Gradsko vijeće

II.

Postupci savjetovanja s javnošću za akte iz ovog Plana provest će se u trajanju u pravilu 30 dana. 
Savjetovanje može trajati kraće samo onda kada su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće 
provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je opravdane razloge za skraćeno trajanje 
savjetovanja Upravno tijelo koje je nositelj izrade akta obavezno jasno obrazložiti u obrazloženju uz akt 
koji se stavlja na savjetovanje.

III.
Upravna tijela Grada Koprivnice koja su nositelji izrade nacrta akata koji su predmet provedbe 

postupka savjetovanja s javnošću dužna su i odgovorna iste pripremiti i provoditi savjetovanje sukladno 
odredbama ovog Plana i Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.).

IV.
Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih te drugih strateških odnosno planskih 

akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanja o kojima se provodi savjetovanje s javnošću, 
za iste će se provesti propisani postupak savjetovanja s javnošću.

V.
Ovaj Plan objavit će se na internetskim stranicama Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

KLASA: 008-01/23-01/0002
URBROJ: 2137-1-04-01/2-23-1
Koprivnica, 09.02.2023.

GRADONAČELNIK:                                                                                    
Mišel Jakšić, dipl. oec.

http://www.koprivnica.hr/


Ovo je elektronički dokument sukladan uredbi (EU) broj 910/2014. 
Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika 
ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost.
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