
 Temeljem članka 11,. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 
novine“, broj: 25/2013, 85/2015 i 69/2022) i članka 36. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", 
broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21), 
Gradonačelnik Grada Zadra, dana 30. prosinca 2022. godine, d o n o s i  

 
 
 

P L A N 
savjetovanja s javnošću 

za 2023. godinu 
 
 

Članak 1. 
 

 

Naziv 
Upravnog odjela 
nositelja izrade 

Okvirno vrijeme 
provedbe 

savjetovanja 

Očekivano 
vrijeme 

donošenja 

Okvirno vrijeme 
provedbe  

savjetovanja 

Metoda 
savjetovanja 

Naziv akta 

Upravni odjel 
za prostorno 

uređenje i graditeljstvo 
 

 
 

 
 
 

 
 

Izmjene i dopune Odluke o 
komunalnom doprinosu 

ožujak – travanj 
 

 2023. 
II. tromjesječje  

 

2023. 
30 dana 

Internetsko 
savjetovanje 

Upravni odjel 
za gospodarenje 

gradskom imovinom 
 

 
 

 
 
 

 
 

Odluka o  izmjenama i 
dopunama Odluke o zakupu 

javnih površina 

I. tromjesječje  
 

2023. 

I. tromjesječje  
 

2023. 
30 dana 

Internetsko 
savjetovanje 

Upravni odjel 
za gospodarstvo, obrtništvo 

i razvitak otoka 

  
 

 
 
 

 
 

Odluka o ugostiteljskoj 
djelatnosti na području 

Grada Zadra 

I. tromjesječje  
 

2023. 

I. tromjesječje  
 

2023. 
30 dana 

Internetsko 
savjetovanje 

Odluka o lokacijama 
i uvjetima za održavanje 

javnih skupova i manifestacija 
na području Grada Zadra 

I. tromjesječje  
 

2023. 

I. tromjesječje  
 

2023. 
30 dana 

Internetsko 
savjetovanje 

Odluka o obavljanju  
djelatnosti trgovine na malo 

izvan prodavaonica 
i djelatnosti jednostavnih 
ugostiteljskih usluga na 
zemljištu u vlasništvu 

fizičkih i pravnih osoba 
na području Grada Zadra 

II. tromjesječje  
 

2023. 

II. tromjesječje  
 

2023. 
30 dana 

Internetsko 
savjetovanje 

Plan djelovanja Grada Zadra  
u području prirodnih nepogoda 

za 2024. godinu 

III. tromjesječje  
 

2023. 

III. tromjesječje  
 

2023. 
30 dana 

Internetsko 
savjetovanje 



Odluka o privremenoj zabrani 
izvođenja građevinskih radova 

na području Grada Zadra  
za 2024. godinu 

IV. tromjesječje  
 

2023. 

IV. tromjesječje  
 

2023. 
30 dana 

Internetsko 
savjetovanje 

Odluka o visini turističke 
pristojbe za brodove na 

kružnom putovanju u 
međunarodnom pomorskom 
prometu kada se brod nalazi 
na vezu u luci ili sidrištu luke 

na području Grada Zadra  
za 2025. godinu 

IV. tromjesječje  
 

2023. 

IV. tromjesječje  
 

2023. 
30 dana 

Internetsko 
savjetovanje 

Upravni odjel 
za EU fondove 

 
 
 

 
 
 

Plan razvoja Grada Zadra za 
razdoblje 2021. – 2027. godine 

II. tromjesječje  
 

2023. 

II. tromjesječje  
 

2023. 
30 dana 

Internetsko 
savjetovanje 

Strategija razvoja urbanog 
područja Zadar za razdoblje 

2021. – 2027. godine 

II. tromjesječje  
 

2023. 

II. tromjesječje  
 

2023. 

 
30 dan 

 

Internetsko 
savjetovanje 

Upravni odjel 
za komunalne djelatnosti  

i zaštitu okoliša 
 

 
 

 
 
 

Odluka o načinu pružanja 
javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada na 
području Grada Zadra 

I. tromjesječje  
 

2023. 

I. tromjesječje  
 

2023. 
30 dana 

Internetsko 
savjetovanje 

Odluka o reklamiranju na 
području Grada Zadra 

I. tromjesječje  
 

2023. 

I. tromjesječje  
 

2023. 
 

Internetsko 
savjetovanje 

Odluka o dopunama Odluke 
o komunalnom redu 

I. tromjesječje  
 

2023. 

I. tromjesječje  
 

2023. 
30 dana 

Internetsko 
savjetovanje 

Odluka o izmjenama Odluke o 
određivanju i uređenju prometa 

na području pješačke zone 
„Poluotok“ u Zadru 

I. tromjesječje  
 

2023. 

I. tromjesječje  
 

2023. 
30 dana 

Internetsko 
savjetovanje 

Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o 

prekopavanju javnih površina  
i nerazvrstanih cesta na 
području Grada Zadra 

I. tromjesječje  
 

2023. 

I. tromjesječje  
 

2023. 
30 dana 

Internetsko 
savjetovanje 

Upravni odjel  
za odgoj i školstvo 

  
 

 

Pravilnik o stipendiranju i 
odobravanju drugih oblika 

potpore učenicima i 
studentima 

II. tromjesječje  
 

2023. 

II. tromjesječje  
 

2023. 
30 dana 

Internetsko 
savjetovanje 

 
Članak 2. 

Ovaj Plan se objavljuje na internetskoj stranici Grada Zadra  
 
KLASA: 008-01/22-01/23                  
URBROJ: 2198/01-2-22-9               

Zadar, 30. prosinca 2022.                                              GRADONAČELNIK 

                                            Branko Dukić, v.r. 


