
Službeni glasnik Grada Osijeka br. 20 od 30. prosinca 2020. 

 

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 

br. 25/13 i 85/15) i članka 34. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17, 2/18, 

2/20 i 3/20) Gradonačelnik Grada Osijeka 21. prosinca 2020., donosi 

 

 

P L A N 

 

savjetovanja s javnošću za 2021. Grada Osijeka 

 

 

I. 

 

Gradonačelnik Grada Osijeka utvrđuje Plan savjetovanja s javnošću za 2021. Grada 

Osijeka: 
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Naziv akta Nositelj izrade akta Donositelj akta 

Planirano 

vrijeme 

donošenja 

akta 

Trajanje 

savjetovanja 

Okvirno 

vrijeme 

provedbe 

internetskog 

savjetovanja 

Drugi predviđeni 

načini na koje se 

predviđa provesti 

savjetovanje 

Nacrt Akcijskog plana energetski 

i klimatski održivog razvitka 

Grada Osijeka (SECAP) 

Upravni odjel za 

graditeljstvo, energetsku 

učinkovitost i zaštitu okoliša 

Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

prvo 

tromjesečje 
30 dana 

prvo  

tromjesečje 
javno izlaganje 

Nacrt Akcijskog plan 

poboljšanja kvalitete zraka na 

području grada Osijeka za 

razdoblje 2021.-2025. 

Upravni odjel za 

graditeljstvo, energetsku 

učinkovitost i zaštitu okoliša 

Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

prvo 

tromjesečje 
30 dana 

prvo  

tromjesečje 
javno izlaganje 

Nacrt Programa ublažavanja 

klimatskih promjena, prilagodbe 

klimatskim promjenama i zaštite 

ozonskog sloja za grad Osijek 

Upravni odjel za 

graditeljstvo, energetsku 

učinkovitost i zaštitu okoliša 

Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

prvo 

tromjesečje 
30 dana 

prvo  

tromjesečje 
javno izlaganje 

Nacrt Programa zaštite zraka 

Grada Osijeka za razdoblje 

2021.-2024. 

Upravni odjel za 

graditeljstvo, energetsku 

učinkovitost i zaštitu okoliša 

Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

prvo 

tromjesečje 
30 dana 

prvo  

tromjesečje 
javno izlaganje 

Nacrt Studije zelene 

infrastrukture Grada Osijeka 

Upravni odjel za 

graditeljstvo, energetsku 

učinkovitost i zaštitu okoliša 

Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

prvo 

tromjesečje 
30 dana 

prvo  

tromjesečje 
javno izlaganje 

Nacrt Strategije zelene 

infrastrukture Grada Osijeka 

Upravni odjel za 

graditeljstvo, energetsku 

učinkovitost i zaštitu okoliša 

Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

prvo 

tromjesečje 
30 dana 

prvo  

tromjesečje 
javno izlaganje 

Nacrt Plana rasvjete Grada 

Osijeka 

Upravni odjel za 

graditeljstvo, energetsku 

učinkovitost i zaštitu okoliša 

Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

treće 

tromjesečje 
30 dana 

treće 

tromjesečje 
javno izlaganje 

Nacrt Programa zaštite okoliša u 

gradu Osijeku  

Upravni odjel za 

graditeljstvo, energetsku 

učinkovitost i zaštitu okoliša 

Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

četvrto 

tromjesečje 
30 dana 

četvrto 

tromjesečje 
javno izlaganje 

Nacrt Teritorijalne strategije 

razvoja urbane aglomeracije 

Osijek 2021-2027. 

Upravni odjel za programe 

Europske unije 

Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

treće 

tromjesečje 
30 dana 

treće 

tromjesečje 
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Nacrt Strategije razvoja 

pametnog grada Osijeka - Osijek 

Smart City 

Upravni odjel za programe 

Europske unije 

Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

treće 

tromjesečje 
30 dana 

treće 

tromjesečje 

 

Nacrt Plana djelovanja u 

području prirodnih nepogoda za 

područje grada Osijeka za 2022. 

Upravni odjel za 

gospodarstvo 

Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

treće 

tromjesečje 
30 dana 

treće 

tromjesečje 

 

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o donošenju Generalnog 

urbanističkog plana grada 

Osijeka (za IT park) 

Upravni odjel za urbanizam  
Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

prvo 

tromjesečje 
8 dana* 

prvo  

tromjesečje 

javno izlaganje u 

okviru javne 

rasprave o 

Prijedlogu plana 

Nacrt Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja 

središta Osijeka 

Upravni odjel za urbanizam  
Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

drugo 

tromjesečje 
8 dana* 

prvo  

tromjesečje 

javno izlaganje u 

okviru javne 

rasprave o 

Prijedlogu plana 

Nacrt Odluke o stavljanju izvan 

snage Detaljnog plana uređenja 

naselja uz Jablaničku ulicu u 

Osijeku 

Upravni odjel za urbanizam 
Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

drugo 

tromjesečje 
15 dana* 

prvo  

tromjesečje 

javno izlaganje u 

okviru javne 

rasprave o 

Prijedlogu plana 

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o donošenju Detaljnog 

plana uređenja „Retfala - jug“ u 

Osijeku 

Upravni odjel za urbanizam 
Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

drugo 

tromjesečje 
15 dana* 

prvo  

tromjesečje 

javno izlaganje u 

okviru javne 

rasprave o 

Prijedlogu plana 

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o donošenju Generalnog 

urbanističkog plana grada 

Osijeka (VIII. ID) 

Upravni odjel za urbanizam 
Gradsko vijeće 

Grada Osijeka 

drugo 

tromjesečje 
15 dana* 

prvo  

tromjesečje 

javno izlaganje u 

okviru javne 

rasprave o 

Prijedlogu plana i 

Studiji utjecaja na 

okoliš** 

 

 

*Napomena: sukladno članku 98. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i 
**Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) 
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II. 

 

Obrazac za sudjelovanje javnosti (putem kojeg će građani moći uputiti svoje prijedloge, 

mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanja u tijeku) i Obrazac Izvješća o 

provedenom savjetovanju s javnošću (koji će nadležna upravna tijela nakon provedenog 

savjetovanja objaviti, a iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa 

obrazloženjem) prilažu se ovom planu. 

 

III. 

 

Zadužuju se nadležna upravna tijela Grada Osijeka za provođenje savjetovanja s 

javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, a temeljem ovog 

plana.  

 

IV. 

 

 Zadužuje se Ured Grada za objavu i dostupnost ovog plana na službenoj internet stranici 

Grada Osijeka (www.osijek.hr). 

 

KLASA: 053-01/20-01/23 

URBROJ: 2158/01-02-20-10 

Osijek, 21. prosinca 2020.  

 

 Gradonačelnik 

 Ivan Vrkić, dipl.iur., v.r. 

 

http://www.osijek.hr/

