
Gradonačelnik Grada Belišća na temelju članka 11. stavka 5. i stavka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 

novine“ br. 25/16. i 85/15.) i članka 61. stavka 4 i stavka 5. točke 1. te članka 98. Statuta  Grada Belišća (“Službeni glasnik 

grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 21/21),  donosi  

 

Plan savjetovanja 

s javnošću za 2022. godinu 

 

Članak 1.  

Planom savjetovanja s javnošću u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Plan) određuju se opći akti i planski dokumenti Grada 

Belišća za 2022. godinu za koje će se provesti savjetovanje sa javnošću, a sadrži podatke o nazivu akta za koji se provodi 

savjetovanje, očekivanom vremenu donošenja akta i provedbe internetskog savjetovanja te drugim predviđenim načinima na 

koje se namjerava provesti savjetovanje (javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom 

poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo) i to kako slijedi: 

 

Redni 

broj 

 

 

Naziv akta ili 

dokumenta 

 

Nositelj 

izrade nacrta 

prijedloga 

akta 

 

Predlagatelj 

Očekivano 

vrijeme 

donošenja 

akta 

Okvirno 

vrijeme 

provedbe 

internetskog 

savjetovanja 

 

Ostali 

predviđeni 

načini 

provedbe 

savjetovanja 

 

Donositelj akta 

(Gradonačelnik/ 

Gradsko vijeće) 

1 2 3 4 5 
6 7 8 

1. 

Prijedlog odluke o 

načinu pružanja 

komunalnih usluga u 

2022.godini 

 

Upravni odjel 

za prostorno 

planiranje i 

gospodarstvo 

Gradonačelnik 
1. 

kvartal siječanj 2022. 
Internetsko 

savjetovanje 
Gradsko vijeće 

2. 

Prijedlog  građenja 

komunalne 

infrastrukture  za 

2023. godinu s 

projekcijama za 2024. 

i 2025. godinu 

 

Upravni odjel 

za prostorno 

planiranje i 

gospodarstvo 

 

Gradonačelnik 
4. 

kvartal studeni 2022. 
Internetsko 

savjetovanje 
Gradsko vijeće 

2. 

Prijedlog Programa 

utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 

2023. godinu 

 

Upravni odjel 

za prostorno 

planiranje i 

gospodarstvo 

 

Gradonačelnik 4. kvartal studeni 2022. 
Internetsko 

savjetovanje. 
Gradsko vijeće 

3. 

Prijedlog Odluke o 

subvencijama 

poduzetnicima, 

obiteljskim 

poljoprivrednim 

gospodarstvima, 

poduzetničkim 

potpornim 

institucijama i 

građanima na 

području Grada 

Belišća za 2023. 

godinu 

Upravni odjel 

za prostorno 

planiranje i 

gospodarstvo 

 

Gradonačelnik 4. kvartal studeni 2022. 
Internetsko 

savjetovanje.. 
Gradsko vijeće 



 

Redni 

broj 

 

 

Naziv akta ili 

dokumenta 

 

Nositelj 

izrade nacrta 

prijedloga 

akta 

 

Predlagatelj 

Očekivano 

vrijeme 

donošenja 

akta 

Okvirno 

vrijeme 

provedbe 

internetskog 

savjetovanja 

 

Ostali 

predviđeni 

načini 

provedbe 

savjetovanja 

 

Donositelj akta 

(Gradonačelnik/ 

Gradsko vijeće) 

1 2 3 4 5 
6 7 8 

4. 

Program korištenja 

sredstava ostvarenih 

od zakupa, prodaje, 

koncesije, prodaje 

izravnom pogodbom, 

privremenog 

korištenja i davanja na 

korištenje izravnom 

pogodbom državnog 

poljoprivrednog 

zemljišta, te od 

naknade za promjenu 

namjene 

poljoprivrednog 

zemljišta u 2023. 

godini s projekcijama 

za 2024. i 2025. 

godinu 

Upravni odjel 

za prostorno 

planiranje i 

gospodarstvo 

 

Gradonačelnik 
4. kvartal 

 
studeni 2022. 

Internetsko 

savjetovanje 
Gradsko vijeće 

5. 

 

Program korištenja 

naknada za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru u 

2023. godini 

 

 

Upravni odjel 

za prostorno 

planiranje i 

gospodarstvo 

 

Gradonačelnik 4. kvartal studeni 2022. 
Internetsko 

savjetovanje 
Gradsko vijeće 

6. 

 

Akcijski plan 

energetski i klimatski 

održivog razvitka 

grada Belišća  

 

Upravni odjel 

za prostorno 

planiranje i 

gospodarstvo 

 

Gradonačelnik 3. kvartal rujan 2022. 
Internetsko 

savjetovanje 
Gradsko vijeće 

7. 

Prijedlog Odluke  o 

agrotehničkim 

mjerama te uređivanju 

i održavanju 

poljoprivrednih rudina 

na području grada 

Belišća 

Upravni odjel 

za prostorno 

planiranje i 

gospodarstvo 

 

Gradonačelnik 4. kvartal Listopad/studeni 

2022 

Internetsko 

savjetovanje 
Gradsko vijeće 

8. 

Prijedlog Programa 

održavanja komunalne 

infrastrukture u Gradu 

Belišću za 2023. 

godinu s projekcijama 

za 2024.i 2025. 

godinu 

 

Upravni odjel 

za 

komunalno-

stambene 

djelatnosti i 

uređenje 

naselja 

 

 

Gradonačelnik 

 

 

4. kvartal 

. 

 

 

Studeni/prosinac 

2022. 

 

 

Internetsko 

savjetovanje 

 

 

Gradsko vijeće 

9. 

Prijedlog Programa 

održavanja 

nerazvrstanih cesta 

grada Belišća 

(prigradska naselja) za 

2023 s projekcijama 

za 2024. i 2025. 

godinu. 

 

Upravni odjel 

za 

komunalno-

stambene 

djelatnosti i 

uređenje 

 

 

Gradonačelnik  

 

 

4. kvartal 

 

 

 

Studeni/prosinac 

2022. 

 

 

Internetsko 

savjetovanje 

 

 

Gradsko vijeće 



 

Redni 

broj 

 

 

Naziv akta ili 

dokumenta 

 

Nositelj 

izrade nacrta 

prijedloga 

akta 

 

Predlagatelj 

Očekivano 

vrijeme 

donošenja 

akta 

Okvirno 

vrijeme 

provedbe 

internetskog 

savjetovanja 

 

Ostali 

predviđeni 

načini 

provedbe 

savjetovanja 

 

Donositelj akta 

(Gradonačelnik/ 

Gradsko vijeće) 

1 2 3 4 5 
6 7 8 

naselja 

10. 

Prijedlog Programa 

tekućeg i 

investicijskog 

održavanja objekata i 

uređaja komunalne 

infrastrukture za 2023. 

godinu s projekcijama 

za 2024. i 2025. 

godinu 

 

Upravni odjel 

za 

komunalno-

stambene 

djelatnosti i 

uređenje 

naselja 

 

 

Gradonačelnik  

 

 

4. kvartal 

 

 

 

Studeni/prosinac 

2022. 

 

 

Internetsko 

savjetovanje 

 

 

Gradsko vijeće 

11. 

 

Prijedlog Programa 

upravljanja stanovima 

i stambenim objektima 

u vlasništvu grada 

Belišća za 2023. 

godinu s projekcijama 

za 2024. i 2025. 

godinu. 

 

 

Upravni odjel 

za 

komunalno-

stambene 

djelatnosti i 

uređenje 

naselja 

 

 

Gradonačelnik  

 

 

4. kvartal 

 

 

 

Studeni/prosinac 

2022. 

 

 

Internetsko 

savjetovanje 

 

 

Gradsko vijeće 

12. 

Prijedlog Programa 

zaštite životinja na 

području grada 

Belišća u 2023.godini 

za naselja Belišće, 

Bistrinci, Bocanjevci, 

gat, Gorica 

Valpovačka, Kitišanci, 

Tiborjanci, Veliškovci 

i Vinogradci  s 

procjenama za 2024. i 

2025.godinu 

Upravni odjel 

za 

komunalno-

stambene 

djelatnosti i 

uređenje 

naselja 

Gradonačelnik 4. kvartal 
Studeni/prosinac 

2022 

Internetsko 

savjetovanje 
Gradsko vijeće 

13. 

Programa javnih 

potreba u kulturi grada 

Belišća u 2023. godini 

s procjenama za 2024. 

i 2025. godinu 

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti 

Gradonačelnik 

 

4. 

tromjesečje 

 

4.tromjesečje 

 

Internetsko 

savjetovanje 

 

Gradsko vijeće 

14. 

 

Prijedlog Programa 

javnih potreba u 

području predškolskog 

odgoja, školstva i 

obrazovanja grada 

Belišća u 2023. godini 

s procjenama za 2024. 

i 2025. godinu 

 

 

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti 

 

 

Gradonačelnik  

 

 

4. kvartal 

 

 

 

Studeni/prosinac 

2022. 

 

 

Internetsko 

savjetovanje 

 

 

Gradsko vijeće 



 

Redni 

broj 

 

 

Naziv akta ili 

dokumenta 

 

Nositelj 

izrade nacrta 

prijedloga 

akta 

 

Predlagatelj 

Očekivano 

vrijeme 

donošenja 

akta 

Okvirno 

vrijeme 

provedbe 

internetskog 

savjetovanja 

 

Ostali 

predviđeni 

načini 

provedbe 

savjetovanja 

 

Donositelj akta 

(Gradonačelnik/ 

Gradsko vijeće) 

1 2 3 4 5 
6 7 8 

 

15. 

 

Prijedlog Programa 

javnih potreba u 

sportu grada Belišća u 

2023. godini s 

procjenama za 2024. i 

2025. godinu 

 

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti 

 

 

Gradonačelnik  

 

 

4. kvartal 

 

 

 

Studeni/prosinac 

2022. 

 

 

Internetsko 

savjetovanje 

 

 

Gradsko vijeće 

16. 

Prijedlog Programa 

javnih potreba u 

tehničkoj kulturi i 

informatici grada 

Belišća u 2023. godini 

s procjenama za 2024. 

i 2025. godinu 

 

 

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti 

 

 

Gradonačelnik  

 

 

4. kvartal 

 

 

 

Studeni/prosinac 

2022. 

 

 

Internetsko 

savjetovanje 

 

 

Gradsko vijeće 

17. 

Prijedlog Proračuna 

Grada Belišća za 

2023. godinu s 

projekcijama za 2024. 

i 2025.godinu 

Upravni odjel 

za financije i 

proračun 

 

Gradonačelnik 

 

4. kvartal 

 

 

Studeni/prosinac 

2022 

 

Internetsko 

savjetovanje 

 

Gradsko vijeće 

 

Članak 2. 

Zadužuju se upravni odjeli Grada Belišća u čijoj su nadležnosti opći akti i planski dokumenti koji su 

sadržani u Planu, da prije upućivanja akta na usvajanje nadležnom tijelu provedu savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 

novine“ br. 25/13. i 85/15.). 

Članak 3.  

Zadužuje se Službenik za informiranje za objavu i dostupnost ovog Plana na službenoj mrežnoj stranici 

Grada Belišća (www.belisce.hr). 

G R A D O N A Č E L N I K  

KLASA:008-01/21-01/4/02 

URBROJ:2185/02-1/4-21-16 

 

U Belišću, 21. prosinac 2021. godine 

 

                                                                                                     Gradonačelnik  

http://www.belisce.hr/

