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

novine“ broj, 25/13, 85/15) te članka 33. Statuta Grada Buzeta („Službene novine 

Grada Buzeta“, broj 12/18. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Buzeta dana 29. 

srpnja 2019. godine donosi 

  

PLAN  O IZMJENI PLANA SAVJETOVANJA S  JAVNOŠĆU  

U  2019. GODINI 

I. 

U točci II. Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu, KLASA: 022-05/19-01/5, 

URBROJ: 2106/01-03/01-19-1 od 2. siječnja 2019. godine, tabelarni prikaz mijenja se 

i glasi:  

                                  PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2019. GODINI 

Redni 
broj 

Naziv općeg 
akta/dokumenta 

Nositelj izrade 
nacrta prijedloga 

akta (upravno 
tijelo) 

Očekivano 
vrijeme 

donošenja 
akta(I.II.III. ili 

IV. 
Tromjesečje) 

Okvirno 
vrijeme 

provedbe 
savjetovanja 

(15 ili 30 
dana) 

Donositelj akta 
(gradonačelnik/gradsko 

vijeće) 

1. 
Odluka o 

komunalnoj 
naknadi 

Upravni odjel za 
gospodarenje 

prostorom 
I. 30 dana Gradsko vijeće 

2. 
Odluka o 

komunalnom 
doprinosu 

Upravni odjel za 
gospodarenje 

prostorom 
I. 30 dana Gradsko vijeće 

 
3. 

Odluka o najmu 
stanova u 

vlasništvu Grada 
Buzeta 

Upravni odjel za 
gospodarenje 

prostorom 

 
III. 

 
30 dana 

 
Gradsko vijeće 

 
4. 

Odluka o visini 
paušalnog 
poreza za 
djelatnosti 

iznajmljivanja i 
smještaja u 

turizmu 

Upravni odjel za 
financije i 

gospodarstvo 

I. 15 dana Gradsko vijeće 

5. Program 
raspolaganja 

poljoprivrednim 
zemljištem u 

vlasništvu RH na 
području Grada 

Buzeta 

Upravni odjel za 
financije i 

gospodarstvo 

I. 15 dana Gradsko vijeće 

6. Odluka o 
mjerilima za 

naplatu usluga 
Dječjeg vrtića 

„Grdelin Buzet“ 

Upravni odjel za 
opće poslove, 

društvene 
djelatnosti i 

razvojne projekte 

II. 30 dana Gradsko vijeće 

7. Procjena rizika 
od velikih 

nesreća za 

Upravni odjel za 
opće poslove, 

društvene 

I. 30 dana Gradsko vijeće 



područje Grada 
Buzeta 

djelatnosti i 
razvojne projekte 

8. Plan djelovanja 
civilne zaštite 
Grada Buzeta 

Upravni odjel za 
opće poslove, 

društvene 
djelatnosti i 

razvojne projekte 

II. 15 dana Gradonačelnik 

9. Procjena 
ugroženosti od 

požara 

Upravni odjel za 
opće poslove, 

društvene 
djelatnosti i 

razvojne projekte 

II. 30 dana Gradsko vijeće 

10.  Plan zaštite od 
Požara 

Upravni odjel za 
opće poslove, 

društvene 
djelatnosti i 

razvojne projekte 

II. 30 dana Gradsko vijeće 

11. Pravilnik o 
stipendiranju 

učenika i 
studenata 

Upravni odjel za 
opće poslove, 

društvene 
djelatnosti i 

razvojne projekte 

II. 15 dana  Gradsko vijeće 

 

 

II. 

Ovaj plan s izmijenjenim tabelarnim prikazom stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se na web stranici Grada Buzeta – www.buzet.hr. 

KLASA: 022-05/19-01/5 

URBROJ:2106/01-03/01-19-2 

Buzet, 29.7.2019. 

 

GRADONAČELNIK 

  Siniša Žulić, v.r. 
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