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Gradonačelnik je 18. siječnja 2018. godine donio sljedeći  
 
 

z a k l j u č a k 
 
 
 1. Donosi se Plan savjetovanja s javnošću u 2018. godini. 
 2. Zadužuje se Ured Grada da Plan iz točke 1. ovog zaključka objavi na www.rijeka.hr. 
 3. Sve eventualne izmjene i dopune Plana iz točke 1. ovog zaključka objavit će se na način 
utvrđen u točki 2. zaključka. 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak, Lee Stoiljković Medved, 
Doris Šajn, Mirne Pavlović-Vodinelić i Katarine Balen-Kufner 
2. pročelnicima odjela gradske uprave, svima 

http://www.rijeka.hr/


PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2018. GODINI 
 
NAZIV AKTA OČEKIVANO 

VRIJEME 
DONOŠENJA I 
SAVJETOVANJA 
(kvartal) 

NOSITELJ IZRADE I 
PROVEDBE 
SAVJETOVANJA 

TRAJANJE NAČIN PROVEDBE 

Nacrt prijedloga 
odluke o načinu 
pružanja javne usluge 
prikupljanja 
miješanog 
komunalnog otpada i 
biorazgradivog 
komunalnog otpada 
te usluga povezanih s 
javnom uslugom na 
području Grada 
Rijeke 

I kvartal Odjel gradske uprave 
za komunalni sustav 

30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Nacrt prijedloga 
odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o 
komunalnom redu  

I kvartal Odjel gradske uprave 
za komunalni sustav 

30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Nacrt prijedloga 
odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o 
komunalnoj naknadi  

I kvartal Odjel gradske uprave 
za komunalni sustav 

30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Nacrt prijedloga 
strategije razvoja 
sporta grada Rijeke 

I kvartal  Odjel gradske uprave 
za sport i tehničku 
kulturu 

30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Nacrt prijedloga 
pravilnika o 
upravljanju, davanju 
na korištenje i 
održavanje sportskih 
objekata u vlasništvu 
Grada Rijeke 

I kvartal  Odjel gradske uprave 
za sport i tehničku 
kulturu 

30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Nacrt prijedloga 
Izmjena i dopuna 
Općeg programa 
mjera poticanja 
razvoja poduzetništva 
na području grada 
Rijeke 

I kvartal  Odjel gradske uprave 
za poduzetništvo 

30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Analiza stanja 
sustava civilne zaštite 
na području grada 
Rijeke u 2017- godini 

I kvartal/II kvartal Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu 

30 dana Internetsko  
savjetovanje 

Nacrt prijedloga 
godišnjeg plana 
razvoja sustava 
civilne zaštite na 
području grada Rijeke 
s financijskim 
učincima za 
trogodišnje razdoblje 

I kvartal/II kvartal Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu  

30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Nacrt prijedloga 
Odluke o zakupu 
poslovnog prostora 

I kvartal/II kvartal Odjel gradske uprave 
za gospodarenje 
imovinom 

30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Nacrt prijedloga 
strateškog akcijskog 
plana pametnog 
grada Rijeke 

II kvartal  Zavod za 
informatičku 
djelatnost 

30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Nacrt prijedloga 
izmjena i dopuna 
Odluke o socijalnoj 
skrbi 

II kvartal  Odjel gradske uprave 
za zdravstvo i 
socijalnu skrb 

30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Nacrt prijedloga 
odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o 
provođenju 
produženog boravka i 

II kvartal Odjel gradske uprave 
za odgoj i školstvo  

30 dana  Internetsko 
savjetovanje 



cjelodnevnog 
odgojno-obrazovnog 
rada u osnovnim 
školama Grada 
Rijeke 
Nacrt prijedloga 
odluke o nagradama 
učenicima i 
prosvjetnim 
radnicima-mentorima 
za posebna 
postignuća učenika 
na državnim i 
međunarodnim 
natjecanjima, 
susretima i smotrama  

II kvartal Odjel gradske uprave 
za odgoj i školstvo 

30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Nacrt prijedloga 
programa javnih 
potreba u 
predškolskom odgoju 
i obrazovanju te skrbi 
o djeci rane i 
predškolske dobi 
Grada Rijeke za 
pedagošku 
2018/2019. godinu 

II kvartal  Odjel gradske uprave 
za odgoj i školstvo 

30 dana  Internetsko 
savjetovanje 

Nacrt procjene rizika 
od velikih nesreća za 
područje grada Rijeke 

II kvartal  Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu  

30 dana  Internetsko 
savjetovanje 

Nacrt prijedloga 
odluke o davanju 
nužnih smještaja na 
korištenje  

III kvartal  Odjel gradske uprave 
za zdravstvo i 
socijalnu skrb 

30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Nacrt procjene 
ugroženosti od 
požara i tehnoloških 
eksplozija za 
područje grada Rijeke 

IV kvartal  Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu 

30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Nacrt prijedloga plana 
zaštite od požara za 
područje grada Rijeke 

IV kvartal  Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu 

30 dana Internetsko 
savjetovanje 

Nacrt prijedloga 
odluke o uvjetima i 
postupku javnog 
natječaja za davanje 
u zakup poslovnog 
prostora 
 

I/II kvartal  Odjel gradske uprave 
za gospodarenje 
imovinom 

30 dana Internetsko 
savjetovanje 

 


