Gradonačelnik
KLASA: 023-05/15-01/1
URBROJ: 2186/01-04-10/7-15-20
Varaždin, 18. prosinca 2015.
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“
broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon) i članka 65. Statuta Grada Varaždina („Službeni
vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada
Varaždina, na dan 18. prosinca 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2016. godinu

I.
Donosi se Plan savjetovanja s javnošću za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan
savjetovanja).
U Planu savjetovanja istaknuti su akti za koje se prije donošenja planira provođenje
savjetovanja s javnošću.
Plan savjetovanja u tabelarnom prikazu sastavni je dio ovog Zaključka i predmet je
objave.
II.
Zadužuju se upravni odjeli Grada Varaždina za provođenje savjetovanja s javnošću
sukladno odredbama Zakona i Statuta Grada Varaždina, a na temelju Plana savjetovanja.
III.
Zadužuje se Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Varaždina da ovaj
Zaključak i Plan savjetovanja objavi na internetskim stranicama Grada Varaždina.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom vjesniku
Grada Varaždina“.
GRADONAČELNIK
Goran Habuš

Dostaviti:
1. Gradonačelnik,
2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Varaždina,
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina,
4. Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina,
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina,
6. Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina,
7. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Varaždina,
8. Upravni odjel za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove Grada Varaždina,
9. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“
10. Arhiva

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2016. GODINU
Redni
broj

NAZIV PRIJEDLOGA PROPISA, OPĆEG
AKTA ILI DOKUMENTA ZA KOJI SE
PROVODI SAVJETOVANJE

1.

Strategija razvoja Grada
Varaždina do 2020.

2.

Odluka o obavljanju ugostiteljske
djelatnosti na području Grada
Varaždina

OČEKIVANO VRIJEME
NJEGOVA DONOŠENJA ILI
USVAJANJA

veljača

veljača

OKVIRNO VRIJEME PROVEDBE
INTERNETSKOG
SAVJETOVANJA

DRUGE PREDVIĐENE NAČINE NA KOJE SE
NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE

siječanj

Distribucija nacrta propisa svim članovima
Partnerskog vijeća i radnim skupinama,
institucijama, civilnom društvu te
zainteresiranoj javnosti elektroničkom
putem

siječanj i veljača

Distribucija nacrta propisa svim nadležnim
institucijama, civilnom društvu i
zainteresiranoj javnosti elektroničkom
putem

3.

Program mjera poticanja razvoja
gospodarstva na području Grada
Varaždina

veljača

siječanj

4.

Odluku o uvjetima i postupku
raspolaganja sa zemljištem na
području Gospodarske zone
Brezje

veljača

siječanj

5.

Prijedlog Programa Savjeta
mladih Grada Varaždina za 2016.
godinu

siječanj/veljača

22.12.2015. – 22.1.2016.

Distribucija prijedloga Programa
nadležnim institucijama (HGK, obrtnička
komora i sl.), izlaganje na službenim web
stranicama Grada Varaždina i javna
rasprava
Distribucija prijedloga Programa
nadležnim institucijama (HGK, obrtnička
komora i sl.), izlaganje na službenim web
stranicama Grada Varaždina i javna
rasprava
e-poštom dostaviti udrugama mladih

6.

7.

8.

9.

10.

Godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite na području
Grada Varaždina za 2016.
godinu s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje

Prijedlog Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite na području Grada
Varaždina za razdoblje 2016. –
2020. godine
Prijedlog provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara za
Grad Varaždin za 2016. godinu
Proračun Grada Varaždina za
2017. godinu i projekcije za 2018.
i 2019. godine
Odluka o upravljanju i
raspolaganju imovinom u
vlasništvu Grada Varaždina

veljača/ožujak

siječanj

veljača/ožujak

veljača/ožujak

prosinac

22.11.2016. – 22.12.2016.

prosinac

studeni

veljača/ožujak 2016.
godine

siječanj/veljača 2016.
godine

