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Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15), članka 
44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 1/15 – potpuni tekst), 
Gradonačelnik Grada Karlovca dana 7. siječnja 2020. godine donosi 

 
 

PLAN 
 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2020. GODINI 
 

I. 
Gradonačelnik grada Karlovca utvrđuje Plan savjetovanja s javnošću u 2020. godini, kako slijedi: 
 

 
 

PLAN SAVJETODAVNIH AKTIVNOSTI U 2020. GODINI 

NAZIV ZAKONA, DRUGOG 
PROPISA ILI AKTA 

 
METODA 

SAVJETOVANJA UPRAVNI ODJEL 

 
RAZDOBLJE 

SAVJETOVANJA 

1. Odluka o agrotehničkim mjerama i 
mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području 

Grada Karlovca 
 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za gospodarstvo, 
poljoprivredu i 

turizam 
I tromjesečje 

2.  Pravilnik o dodjeli bespovratnih 
potpora male vrijednosti za subjekte 

malog gospodarstva na području 
Grada Karlovca 

 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za gospodarstvo, 
poljoprivredu i 

turizam 
I tromjesečje 

3. Pravilnik o dodjeli potpora male 
vrijednosti poljoprivrednim 

gospodarstvima  na području Grada 
Karlovca 

 
 
 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za gospodarstvo, 
poljoprivredu i 

turizam 
I tromjesečje 

4. Mreža osnovnih škola kojima je 
Grad Karlovac osnivač 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za društvene 
djelatnosti I tromjesečje 



5. Nacrt prijedloga Odluke o 
korištenju i upravljanju dijela 

prostora u Starom gradu Dubovac 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za imovinsko 
pravne poslove I tromjesečje 

6.  Odluka o prodaji zemljišta u 
Poslovnoj zoni Gornje Mekušje 

 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za imovinsko 
pravne poslove I tromjesečje 

7. Odluka o načinu pružanja javne 
usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada 

na području grada Karlovca 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za prostorno 
uređenje, gradnju i 

zaštitu okoliša 
I tromjesečje 

8. Pravilnik o sufinanciranju 
energetske obnove vanjskih zidova 
višestambenih zgrada na području 

grada Karlovca 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za prostorno 
uređenje, gradnju i 

zaštitu okoliša 
I tromjesečje 

9. 
Nogostup uz državnu cestu DC1 u 

Zagrebačkoj ulici 
web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za prostorno 
uređenje, gradnju i 

zaštitu okoliša 
I tromjesečje 

10. Nacrt prijedloga Odluke o 
raspolaganju nekretninama u 
vlasništvu Grada Karlovca 

 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za imovinsko 
pravne poslove II tromjesečje 

11. Strategija razvoja Većeg urbanog 
područja Karlovac 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za razvoj grada i 
EU fondove II tromjesečje 

12. 
Rekonstrukcija DC3 web savjetovanje 

www.karlovac.hr 

UO za prostorno 
uređenje, gradnju i 

zaštitu okoliša 
III tromjesečje 

13. 
Proračun Grada Karlovca za 2021. 

godinu 
web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za proračun i 
financije IV tromjesečje 

 
 

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. 

III. 
Ovaj Plan bit će objavljena u Glasniku Grada Karlovca i na mrežnim stranicama Grada Karlovca 
www.karlovac.hr 

 
 
 

GRADONAČELNIK 
                 Damir Mandić dipl. teol. 

 



DOSTAVITI: 

1. Gradonačelnik Damir Mandić, ovdje 
2. Zamjenica gradonačelnika Andreja Navijalić, ovdje 
3. Zamjenik gradonačelnika Ivan Mrzljak, ovdje 
4. Ured gradonačelnika, ovdje 
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 
6. Upravni odjel za proračun i financije, ovdje 
7. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, ovdje 
8. Upravni odjel za razvoj grada i EU fondove, ovdje 
9. Upravni odjela za gospodarstvo poljoprivredu i turizam 
10. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ovdje 
11. Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja 
12. Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, ovdje 
13. Služba za unutarnju reviziju, ovdje 
14. Služba za javnu nabavu, ovdje 
15. Maja Purgar, koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, ovdje  
16. Pismohrana gradonačelnika, ovdje 
17. GGK 
18. Pismohrana 
19. 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

