
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

GRADONAČELNIK  
KLASA: 013-02/22-01/01 
URBROJ: 2133/01-03/05-22-1 
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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 11. siječnja 2022. godine donosi 

 
 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2022. GODINI 
 

I. 
Gradonačelnik grada Karlovca utvrđuje Plan savjetovanja s javnošću u 2022. godini, kako slijedi: 
 

 
 

PLAN SAVJETODAVNIH AKTIVNOSTI U 2022. GODINI 

NAZIV ZAKONA, DRUGOG 
PROPISA ILI AKTA 

 
METODA 

SAVJETOVANJA UPRAVNI ODJEL 

 
RAZDOBLJE 

SAVJETOVANJA 

1. 
Pravilnik o dodjeli potpora 

subjektima malog gospodarstva 
web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za gospodarstvo, 
poljoprivredu i 

turizam 
I tromjesečje 

2.  
Odluka o dozvoljenom prekoračenju 

najviše dopuštene razine buke na 
području grada Karlovca 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za gospodarstvo, 
poljoprivredu i 

turizam 
I tromjesečje 

3. 
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 

na području grada Karlovca 
web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za gospodarstvo, 
poljoprivredu i 

turizam 
I tromjesečje 

4. 

Širokopojasni internet web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za razvoj grada i 
EU fondove I tromjesečje 

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


5. 
Izmjena o izmjeni Odluke o 

parkiralištima na području grada 
Karlovca 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za komunalno 
gospodarstvo I tromjesečje 

6. Odluka o izmjenama i dopunama 
odluke u davanju u zakup i na 
privremeno korištenje javnih 

površina i zemljišta u vlasništvu 
Grada Karlovca 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za komunalno 
gospodarstvo I tromjesečje 

7. 
Izmjena i dopuna Odluke o uvjetima 

odobravanja oslobađanja od 
plaćanja komunalnog doprinosa u 

pojedinačnim slučajevima 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za komunalno 
gospodarstvo I tromjesečje 

8. 
Smjernice za integraciju održivog 

energetskog planiranja i prilagodbe 
klimatskim promjenama u Generalni 

urbanistički plan Grada Karlovca 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za prostorno 
uređenje i poslove 

provedbe dokumenata 
prostornog uređenja 

I tromjesečje 

9. 
Odluka o načinu pružanja javne 
usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području grada Karlovca 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za gradnju i 
zaštitu okoliša I tromjesečje 

10. 

Parkiralište groblja Velika Švarča web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za gradnju i 
zaštitu okoliša I tromjesečje 

11. 
Odluka o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora u vlasništvu 

Grada Karlovca 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za imovinsko - 
pravne poslove i 

upravljanje imovinom 
I tromjesečje 

12. 

Vrbanićev perivoj web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za gradnju i 
zaštitu okoliša II tromjesečje 

13. 

Uređenje okoliša Ulice G. Tuškana web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za gradnju i 
zaštitu okoliša II tromjesečje 

14. 

Uređenje Kupske ulice web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za gradnju i 
zaštitu okoliša II tromjesečje 

http://www.karlovac.hr/
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15. 
Odluka o uvjetima i mjerilima za 

davanje u najam stanova u 
vlasništvu Grada Karlovca 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za imovinsko - 
pravne poslove i 

upravljanje imovinom 
II tromjesečje 

16. 
Pravilnik za dodjelu stipendija 

učenicima i studentima 
web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za društvene 
djelatnosti III tromjesečje 

17. 
Strategija razvoja većeg urbanog 
područja Karlovac za razdoblje 

2021. – 2027. 

web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

Služba za provedbu 
ITU mehanizma III tromjesečje 

18. 

Park Grabrik  web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za gradnju i 
zaštitu okoliša III tromjesečje 

19. 
Parkiralište kod izvorišta Gornje 

Mekušje 
web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za gradnju i 
zaštitu okoliša III tromjesečje 

20. 

Rekonstrukcija DC 3 web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za gradnju i 
zaštitu okoliša III tromjesečje 

21. 
Program zaštite okoliša grada 

Karlovca 2022. – 2025. godine 
web savjetovanje 
www.karlovac.hr 

UO za gradnju i 
zaštitu okoliša III tromjesečje 

22. 
Proračun za 2023. godinu i 

projekcije za 2024. – 2025. 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. 
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