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Na temelju dlanka 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25113, 85115) i dlanka 43. Statuta Grada
Ozlja ("Slu2beni glasnik" Grada Ozlja broj 3/21-pro6i56eni tekst), Gradonadelnica Grada Ozlja donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANASAVJETOVANJA S JAVNOSEU GRADA OZLJAZA2022.

U Planu savjetovanja s javnoScu Grada Ozlja za 2022. godinu toika l. mijenja

Naziv opeeg akta

Nacrt prijedloga Plana upravljanja imovinom GGda Ozlja za 2022
god inu

Okvirno
vrijeme
provedbe
internetskog
savjetovanja
prvo
tromjesedje

se i glasi

Odekivano vrijeme usvajanja
akta

prvo tromjesedje

Oruge metode savietovanja
Uavne rasprave, distribucija
javnosti elektroni6kim putem,
sudjelovanje u radnim skupinama
i dr.)
Savjet mladih

N acrt prijedloga Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama

u vlasnistvu Grada Ozlja
N acrt

prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
nerazvrstanim cestama

Nacrt pnledloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o

prvo
tromjeseeje

prvo tromjesedje

prvo

prvo tromjesedje

Savjet mladih

Saviet mladih

tromjeseeje
drugo
tromjesedje

drugo tromjeseeje

zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasnistvu Grada Ozlja
N acrt prredloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasnistvu
Grada Ozlja

d rugo
tromjeseeje

drugo tromjesedje

Savjet mladih

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
dodjeli javnih Wiznanla Grada Ozlja

d rugo
tromjesedje

drugo tromjeseeje

Savjet mladih
distribucija javnosti elektroniCkim
putem

Nacrt prijedloga Odluke o knteriJima, mjerilima i postupku za
dodjelu stipendija redovitim ueenicima i studentima s podrueJa
Grada Ozl.ja

drugo
tromjeseeje

drugo tromJesedje

Savjet mladih
distribucija javnosti elektronidkim
putem

Nacrt prijedloga Odluke o izm.ienama idopunama Odluke o
socijalnoj skrbi

rugo
tromjeseeje

drugo tromjesecje

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu

drugo
tromjeseeje

drugo tromjeseaje

Savjet mladih
dlstribucija Javnosti elektroniCkim
putem

Nacrt prUedloga Proracuna Grada Ozlja za 2023. godinu s
projekcuama za 2024. i 2025. godinu

eetvrto
tromjeseeje

Cetvrto tromjeseeje

Sav.iet mladih
distribucija javnosti elektroniCkim
putem

Savjet mladih

Savjet mladih
d
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Nac( pri.iedloga Programa potpora malog i srednjeg
poduzetnistva Grada Ozlja u 2023. godini

eetvrto
tromjeseeje

aetvrto tromjeseeje

Savjet mladih
distribucija javnosti elektroniekim
putem

Nacrt prijedloga Programa potpora u turizmu Grada Ozlja
u 2023. godini

6etvrto
tromjeseeje

Cetvrto tromjesecje

Savjet mladih
distribucija javnosti elektronidkim
putem

Nacrt prijedloga Programa potpora u poljoprivredi Grada Ozlja
u 2023. godini

Cetvrto

eetvrto tromjesedje

tromjeseCje

Savjet mladih
distribucija javnosti elektroniekim
putem

6etvrto tromjesedje

Savjet mladih

Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

6etvrto
tromjesedje

.

Po isteku roka za dostavu mi5ljenja i prijedloga Grad Ozalj 6e izraditi iobjaviti na svojoj internet stranici lzvjeice o savjetovanju s
javno56u, koje sadrzi zaprimljene prijedloge i primjedbe te ocitovanja s razlozima za neprihva6anje pojedinih prijedloga i primjedbi.
ilt.
Za provodenje savjetovanja s javno56u sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama nadleino je upravno tijelo Grada
Ozlja i koordinator za savjetovanje.

tv.
savjetovanja s javnoscu Grada Ozlja za 2022. godinu stupaju na sn agu danom donoSenja iobjavit 6e se u
"Slu2benom glasniku" Grada Ozlja ina internetskoj stranici Grada Ozljawww.ozalt. hr
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DOSTAVITI:
"Slu2beni glasnik" Grada Ozlja
Oglasna ploda
www. ozalj. hr
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