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Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03, NN 144/10, NN 

38/11, NN 25/13 i NN 85/15), članka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 

br. 1/15 – potpuni tekst), Gradonačelnik Grada Karlovca dana 29. listopada 2018. godine donosi 

 

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA SAVJETOVANJA 

SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2018. GODINI 

 

I. 

Gradonačelnik grada Karlovca utvrđuje Prve izmjene i dopune Plan savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću u 2018. godini, kako slijedi: 

 

 

 

PLAN SAVJETODAVNIH AKTIVNOSTI U 2018. GODINI 

NAZIV ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI 

AKTA 

 

METODA 

SAVJETOVANJA 

 

RAZDOBLJE 

SAVJETOVANJA 

1. Pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora 

male vrijednosti za subjekte malog 

gospodarstva u 2018. godini 

 

 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

I tromjesečje 

2. Prijedlog urbanog mobilijara za uređenje 

ugostiteljskih terasa 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr / 
javna rasprava 

I tromjesečje 

3. Odluka o uvjetima obavljanja trgovine na 

malo izvan prodavaonica putem pokretne 

prodaje na području Grada Karlovca 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr / 

javna rasprava 

I tromjesečje 

4. Odluka o mjerama za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području 

Grada Karlovca 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

I tromjesečje 

http://www.karlovac.hr/
http://www.karlovac.hr/


5. Projektna dokumentacija za rekonstrukciju 

Dječjeg vrtića Grabrik 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

I tromjesečje 

6. Odluka o kućnim ljubimcima, napuštenim ili 

izgubljenim životinjama  te divljim životinjama 

 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

I tromjesečje 

7. Pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora male 

vrijednosti za subjekte malog gospodarstva u 

2018. godini 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

I tromjesečje 

8.  Izrada strategije "Karlovac pametni grad" web savjetovanje 

www.karlovac.hr / 

webinar 

II tromjesečje 

9. Projektna dokumentacija za rekonstrukciju 

dijela ulice Rakovac i Radićeve ulice u 

Karlovcu 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

II tromjesečje 

10. Projektna dokumentacija za rekonstrukciju 

Dječjeg vrtića Grabrik 

 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

II tromjesečje 

11. Plan upravljanja Zvijezdom (zona A kulturno-

povijesne urbanističke cjeline grada Karlovca) 

u periodu od 2018.-2028. godine 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr / 

javna rasprava 

II tromjesečje 

12. Odluka o Programu raspolaganja 

poljoprivrednim državnim zemljištem 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr / 

javna rasprava 

II tromjesečje 

13. Odluka o oglašavanju na stupovima javne 

rasvjete 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

IV tromjesečje 

14. Plan interpretacijske opreme šetnice  Korana-

Radićeva-Kupa-Stari grad Dubovac” 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

IV tromjesečje 

15. Prometni elaborat za rješavanje glavnih 

prometnih problema u središtu grada 

Karlovca 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

IV tromjesečje 

16. Odluka o komunalnom doprinosu web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

IV tromjesečje 

17. Odluka o komunalnoj naknadi web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

IV tromjesečje 

18. Odluka o visini vrijednosti poda za utvrđivanje 

komunalne naknade. 

 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

IV tromjesečje 

19. Idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje 
uređenja Obale V. Mažuranića 

web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

IV tromjesečje 

20. Proračun Grada Karlovca za 2019. godinu web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

IV tromjesečje 

 

https://www.karlovac.hr/?id=13203&pregled=1
https://www.karlovac.hr/?id=13203&pregled=1
http://www.karlovac.hr/
https://www.karlovac.hr/?id=14391&pregled=1
https://www.karlovac.hr/?id=14391&pregled=1
https://www.karlovac.hr/?id=14391&pregled=1
http://www.karlovac.hr/
http://www.karlovac.hr/


II. 

Zadužuju se upravni odjeli Grada Karlovca za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 

sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Kodeksa savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata te Smjernicama za 

primjenu Kodeksa savjetovanja Klasa: 011-02/09-01/02, Urbroj:5030104-09-1 od 21.11.2009. 

godine. 

 

III. 

Ova Izmjena i dopuna Plana bit će objavljena u Glasniku Grada Karlovca i na mrežnim stranicama 

Grada Karlovca www.karlovac.hr 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK 

          Damir Mandić dipl. teol. 

 

DOSTAVITI: 

1. Ured gradonačelnika, ovdje 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 

3. Upravni odjel za proračun i financije, ovdje 

4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, ovdje 

5. Upravni odjel za razvoj grada i EU fondove, ovdje 

6. Upravni odjela za gospodarstvo poljoprivredu i turizam 

7. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ovdje 

8. Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja 

9. Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, ovdje 

10. Služba za unutarnju reviziju, ovdje 

11. Služba za javnu nabavu, ovdje 

12. Maja Purgar Ivka, koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, ovdje  
13. Pismohrana gradonačelnika, ovdje 

14. GGK 

15. Pismohrana 

16. Dokumentacija  

 

http://www.karlovac.hr/gradska-uprava-11/upravni-odjel-za-opce-poslove-2692/2692
http://www.karlovac.hr/gradska-uprava-11/upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti-2693/2693
http://www.karlovac.hr/gradska-uprava-11/upravni-odjel-za-proracun-i-financije-2694/2694
http://www.karlovac.hr/gradska-uprava-11/upravni-odjel-za-komunalno-gospodarstvo-2695/2695
http://www.karlovac.hr/gradska-uprava-11/upravni-odjel-za-poduzetnistvo-poljoprivredu-i-turizam-2696/2696
http://www.karlovac.hr/gradska-uprava-11/upravni-odjel-za-prostorno-uredjenje-gradnju-i-zastitu-okolisa-2697/2697
http://www.karlovac.hr/gradska-uprava-11/upravni-odjel-za-poslove-provedbe-dokumenata-prostornog-uredjenja-2698/2698
http://www.karlovac.hr/gradska-uprava-11/upravni-odjel-za-imovinsko-pravne-poslove-i-upravljanje-imovinom-2699/2699

