
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA  ŽUPANIJA  

Gradonačelnik 

KLASA: 008-01/17-10/3 

URBROJ: 2198/24-04/01-17-01  

Pag, 15. svibnja 2017. 

Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne 

novine  25/13  i 85/15) i članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09, 

9/10, 3/13 i 2/16) gradonačelnik Grada Paga dana 15. svibnja 2017. godine, donosi  

 

 PLAN 

savjetovanja s javnošću  Grada Paga  

 za 2017.godinu 

 

I. 
   Grad Pag  donosi Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: 

Plan), kojim se utvrđuje popis općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji se 

planiraju donijeti u 2017. godini, a za koje se provodi postupak savjetovanja sa javnošću, u 

smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.  

 

II. 

Plan savjetovanja čine akti i to: 

Red. 

br. 

Naziv propisa općeg akta 

ili dokumenta 

Očekivano 

vrijeme 

donošenja ili 

usvajanja 

Okvirno  

vrijeme 

provedbe 

internetskog 

savjetovanja 

 

Predviđeni načini provedbe 

savjetovanja  

(Internet, oglas, javne 

rasprave, javne skupine i sl.)  

 

1. Strateški plana razvoja 

turizma Grada Paga 

2016-2020. 

 

prva polovica 

2017.g 

 do 30 dana  Internet savjetovanje  

2. Plan gospodarenja 

otpadom   

 

prva polovica 

2017.g. 

do 30 dana Internet savjetovanje 

3.  Odluka o izmjeni i 

dopuni Odluke o izradi 

UPU Paška rebra 3 

zapad 

druga polovica 

2017. g.  

do 30 dana  Internet savjetovanje 

4. Odluka o izradi UPU 

Suha Punta (Šimuni) 

druga polovica 

2017.g.  

do 30 dana Internet savjetovanje 

3. Plan ugroženosti od 

požara i tehnoloških 

eksplozija za Grad Pag,    

 

druga polovica  

2017.g 

 do 30 dana Internet savjetovanje 

4. Prijedlog Proračuna  

Grada Paga za 2017.g 

druga polovica 

2017.g. 

do 30 dana Internet savjetovanje  



 

III. 

 

Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih te drugih strateških 

odnosno planskih akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanja o kojima se 

provodi savjetovanje sa javnošću i za te opće akte provest će se propisani postupak 

savjetovanja s javnošću. 

 O izmjenama Plana savjetovanja Grad Pag izvijestiti će javnost objavom na svojoj 

službenoj internetskoj stranici. 

 

IV. 

Postupci savjetovanja s javnošću za navedene akte iz ovog Plana provest će se u roku 

trajanja u pravilu od 30 dana, osim u iznimnom slučaju ako to nije moguće provesti zbog 

razloga hitnosti koji će se obrazložiti u pozivu za sudjelovanje u postupku.  

 

V. 

Za provedbu točke I. i II. ovog Plana zadužuju se Ured grada i upravni odjel u čiji 

djelokrug spadaju pitanja koja su predmet provedbe postupka savjetovanja sa zainteresiranom 

javnošću.  

 

VI. 

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću objavit će se na službenoj internetskoj 

stranici Grada Paga.     

  

  

                                                                                                                Gradonačelnik 

                                                                                                    Željko Maržić, dipl.ing.građ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 


