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Gradonačelnik je 25. siječnja 2021. godine donio sljedeći
zaključak
1. Donosi se Plan savjetovanja s javnošću u 2021. godini, u predloženom tekstu (Prilog 1.
koji čini sastavni dio ovog zaključka).
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.
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GRADONAČELNIKU
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Predmet: Prijedlog plana savjetovanja s javnošću u 2021. godini
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O b r a z l o ž e nj e
Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15 – u daljem
tekstu: Zakon) obvezuje jedinicu lokalne samouprave kao tijelo javne vlasti na donošenje godišnjeg
plana savjetovanja s javnošću koji objavljuje na svojim službenim internetskim stranicama, na lako
dostupan i pretraživ način. Godišnji plan savjetovanja s javnošću može se mijenjati i dopunjavati
tijekom kalendarske godine, uz obvezu donositelja plana da izmijenjeni i dopunjeni plan objavi na
isti, javno dostupan način.
Zakon određuje da je jedinica lokalne samouprave dužna provoditi savjetovanje s javnošću
pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških i planskih dokumenata kad se njima utječe na
interese građana i pravnih osoba.
Savjetovanje s javnošću jedinica lokalne samouprave provodi objavom nacrta općeg akta
(ili drugog dokumenta) s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa,
akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. Zakon
predviđa da savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga u pravilu traje 30 dana.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga tijelo javne vlasti dužno je izraditi i objaviti
na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i
primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Nositelj
izrade nacrta općeg akta obvezno dostavlja izvješće o savjetovanju s javnošću tijelu koje usvaja ili
donosi opći akt ili dokument.
Zakon je propisao i obvezan sadržaj plana savjetovanja: naziv propisa, općeg akta ili
dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegovog donošenja ili usvajanja,
okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se
namjerava provesti savjetovanje (ako se takvo što namjerava provesti, odnosno ako za takvo što
postoji mogućnost - javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti
elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.
Na temelju dostavljenih prijedloga nadležnih odjela gradske uprave sastavljen je Prijedlog
plana savjetovanja s javnošću u 2021. godini.
Nakon što Gradonačelnik utvrdi Plan savjetovanja isti će se objaviti na www.rijeka.hr
Tijekom godine su moguće promjene već utvrđenog i objavljenog Plana obzirom na
objektivne okolnosti kao i s obzirom na izvjesnost mogućnosti da se tijekom godine donesu
zakonski propisi koji će obvezati jedinice lokalne samouprave na donošenje općih akata koji će se
uputiti i u proceduru savjetovanja s javnošću. Svaka promjena biti će objavljena, uzimajući u obzir
zakonsku obvezu, na internetskoj stranici Grada.
Načelno za svako savjetovanje u Prijedlogu plana predloženo je trajanje od 30 dana (za
svako kraće trajanje javnog savjetovanja potrebno je posebno obrazložiti u nacrtu prijedloga akta
koji se objavljuje, ali taj razlog ne može i ne smije biti kašnjenje u izradi nacrta prijedloga, sukladno
Smjernicama koje je dala tadašnja Povjerenica za informiranje u prosincu 2016. godine, a i sudskoj
praksi Visokog upravnog suda), a kao način provedbe predloženo je internetsko savjetovanje.
Ukoliko se iz bilo kojeg razloga i u tom dijelu ukaže potreba za izmjenom (trajanja savjetovanja ili
načina provedbe) i te će se promjene na odgovarajući način objaviti na internetskoj stranici.
Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku donošenje sljedećeg
zaključka
1. Donosi se Plan savjetovanja s javnošću u 2021. godini, u predloženom tekstu (Prilog 1.
koji čini sastavni dio ovog zaključka).
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.

PRILOG 1.

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOĆU U 2021. GODINI
NAZIV NACRTA AKTA
OČEKIVANO
NOSITELJ IZRADE
VRIJEME
AKTA I PROVEDBE
PROVEDBE
SAVJETOVANJA
SAVJETOVANJA
Nacrt prijedloga plana razvoja grada Rijeke za razdoblje
I kvartal
Odjel gradske uprave za
2021.-2027. godine
razvoj, urbanizam, ekologiju
i gospodarenje zemljištem
Nacrt prijedloga pravilnika o utvrđivanju zakupnine i
I kvartal
Odjel gradske uprave za
djelatnosti
gospodarenje imovinom
Nacrt prijedloga programa javnih potreba u predškolskom
I kvartal
Odjel gradske uprave za
odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi
odgoj i školstvo
Grada Rijeke za pedagošku 2021/2022.godinu
Nacrt prijedloga smjernica za organizaciju i razvoj sustava
I kvartal
Odjel za gradsku
civilne zašite Grada Rijeke za razdoblje 2021-2024. godine
samoupravu i upravu
Nacrt prijedloga godišnjeg plana razvoja sustava civilne
I kvartal
Odjel za gradsku
zašite na području grada Rijeke s financijskim učincima za
samoupravu i upravu
trogodišnje razdoblje
Nacrt prijedloga odluke o upravljanju, davanju na korištenje i
I/II kvartal
Odjel gradske uprave za
održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada Rijeke
sport i tehničku kulturu
Nacrt prijedloga odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada
II kvartal
Odjel gradske uprave za
Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji
gospodarenje imovinom
poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
Nacrt prijedloga pravilnika o utvrđivanju kupoprodajne cijene
II kvartal
Odjel za gospodarenje
stana u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim
imovinom
invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili
nestalog hrvatskog branitelja
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju
III kvartal
Odjel gradske uprave za
učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim
odgoj i školstvo
kriterijima
Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi
III kvartal
Odjel gradske uprave za
zdravstvo i socijalnu skrb
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