Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“ br. 25/13. i 85/15.), Gradonačelnik Grada Virovitice dana 28. prosinca 2017.g. donosi

PLAN
savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

I
Savjetovanje s javnošću tijela Grada Virovitice provodit će se preko internetske stranice
Grada www.virovitica.hr objavom nacrta općeg akta, odnosno drugog dokumenta kada se njima
utječe na interese građana i pravnih osoba.
II
Uz opći akt odnosno drugi dokument koji se objavljuje u svrhu provođenja postupka
savjetovanja s javnošću, dostavit će se obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići
donošenjem općeg akta ili drugog dokumenta, te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge
i mišljenja.
Savjetovanje s javnošću može trajati do 15 dana.
III
Objava općeg akta ili drugog dokumenta za savjetovanje s javnošću sadrži naziv općeg
akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili
usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja, te način provedbe savjetovanja
(javna rasprava, distribucija nacrta zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom i dr.).
IV
Opći akti i drugi dokumenti za koje će se izvršiti savjetovanje s javnošću preko
internetske stranice Grada Virovitice:
- Proračun Grada Virovitice za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
- Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2019. godinu
- Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2019. g.
- Plan raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2019. godinu.
Savjetovanje sa javnošću za prostorne planove biti će obavljeno sukladno Zakonu o
prostornom uređenju.
V
Savjetovanje s javnošću može se provesti na način kao što su: javne rasprave,
distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u
radnim skupinama, upućivanjem poziva za dostavu prijedloga i dr.

VI
Savjetovanje sa javnošću drugih općih akata i dokumenata koja se nisu mogla unaprijed
predvidjeti, bit će uvršteni u dopunu Plana.
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