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 Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 
broj 25/13 i 85/15) upućuje se 

J A V N I  P O Z I V 
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 

Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške 
 

 Stručna služba Grada Nove Gradiške izradila je Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Grada Nove Gradiške kako bi se ispunila obveza usklađivanja Poslovnika  sa Zakonom o 
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, 
broj: 144/20). 
 Sukladno navedenim propisima ovim Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 
o radu Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške potrebno je izmijeniti odredbu  vezano za smanjenje broja 
zamjenika gradonačelnika (Zakon za jedinicu lokalne samouprave koja ima između 10 000 i 20 000 
stanovnika propisuje jednog zamjenika, dok su dosad bila dva.). Također je potrebno dopuniti Poslovnik 
s odredbama koje se odnose na obvezu provođenja savjetovanja s javnošću za nacrte prijedloga koji 
utječu na interese građana i pravnih osoba na web stranici Grada te uvjete za mogućnost održavanja 
sjednica Gradskog vijeća elektroničkim putem. Nadalje potrebno je izmijeniti odredbe vezano uz  
javnost rada.  
  Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške i do 5. ožujka 2021. godine dostavi svoje prijedloge 
i mišljenja o istom na e-mail nela.bednarik@novagradiska.hr. 
 Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Odbor za Statut i Poslovnik Grada Nove 
Gradiške utvrdit će Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Nove Gradiške 
koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Nove Gradiške na usvajanje. 
U obrazloženju Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Nove Gradiške bit 
će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću. 
 
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške i Obrazac za 
dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti na linku ispod poziva. 
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