
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15, 

dalje u tekstu: Zakon) i članka 102. Statuta Grada Novigrada-Cittanova („Službene novine Grada Novigrada-

Cittanova“ broj 5/09., 3/13. i 2/14. 1/17, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova, 

donosi 

ZAKLJUČAK  

O DONOŠENJU PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU 

ZA 2019. GODINU 

 

I. 

Donosi se Plan savjetovanja s javnošću za 2019. 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 Novigrada-Cittanova za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno 

odredbama Zakona, a na temelju Plana savjetovanja. 

III. 

Zadužuje se Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti da ovaj 

Zaključak i Plan savjetovanja objavi na internetskim stranicama Grada Novigrada-Cittanova. 

IV. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenim novinama Grada Novigrada-

Cittanova. 

 

KLASA: 004-02/18-01/01 

URBROJ: 2105/03-04-18-2 

Novigrad-Cittanova, 18.12.2019. godine 

 

            GRADONAČELNIK 

                 Anteo Milos



 

Naziv tijela: GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA 

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu  

       

Redni broj 
Naziv akta ili 
dokumenta 

Nositelj izrade 
nacrta prijedloga 

akta 

Očekivano vrijeme 
donošenja akta 

Okvirno vrijeme 
provedbe 

internetskog 
savjetovanja 

Ostali predviđeni načini 
provedbe savjetovanja  / 

očekivano vrijeme 
Donositelj akta  

 

1. 

 

Odluka o visini 
paušalnog poreza  

UO za proračun i 
gospodarstvo 

Siječanj 2019. 

 

Siječanj 2019.  

Internet savjetovanje 

 

Gradsko vijeće 

2. 

Odluka o 
obavljanju 
komunalnih 
djelatnosti na 
području Grada 
Novigrada-
Cittanova 

UO za komunalni 
sustav, prostorno 
uređenje i zaštitu 
okoliša 

Travanj 2019. 

 

30 dana 

 

 

Javni uvid i izlaganje 

Gradsko vijeće 

 

3. 

 

Odluka o 
povjeravanju 
komunalnih 
djelatnosti 
trgovačkim 
društvima Grada 
Novigrada-
Cittanova 

UO za komunalni 
sustav, prostorno 
uređenje i zaštitu 
okoliša 

Travanj 2019. 

 

30 dana 

 

 Gradsko vijeće 



 

4. 

Odluka o davanju 
prethodne 
suglasnosti na 
Opće uvjete 
isporuke 
komunalne usluge 
parkiranja na 
uređenim javnim 
površinama 

 

UO za komunalni 
sustav, prostorno 
uređenje i zaštitu 
okoliša 

Travanj 2019. 

 

30 dana 

 

 

 

Gradsko vijeće 

Neapolis d.o.o. 

 

 

5. 

Odluka o davanju 
prethodne 
suglasnosti na 
Opće uvjete 
isporuke 
komunalne usluge 
javne tržnice na 
malo 

 

 

Travanj 2019. 

 

30 dana 

 

 Gradsko vijeće 

Neapolis d.o.o. 

 

 


