Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 11. Zakona o
pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15) i članka 61. Statuta Grada
Pula-Pola (Službene novine Grada Pule, br. 7/09, 16/09, 11/12, 1/13, 2/18 i 2/20),
Gradonačelnik Grada Pule dana 27. listopada 2020. godine, donosi
ODLUKA
o određivanju službenika odgovornih za provedbu savjetovanja s javnošću
u Gradu Pula-Pola
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se službenici Grada Pula-Pola (u daljnjem tekstu: Grad Pula)
odgovorni za provedbu postupaka savjetovanja s javnošću pri donošenju općih akata u Gradu
Pula sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Članak 2.
Službenik za informiranje određen Odlukom o određivanju službenika za informiranje
(Službene novine Grada Pule, br. 8/07 i 13/10) odgovoran je za usklađenu primjenu
propisanih standarda i mjera savjetovanja s javnošću.
Članak 3.
Koordinatori za savjetovanje s javnošću su službenici u upravnim tijelima Grada Pule,
čija zadaća je dosljedno praćenje i koordinacija postupaka savjetovanja s javnošću.
Koordinatori za savjetovanje s javnošću dužni su voditi brigu o pravodobnom
pokretanju postupaka savjetovanja s javnošću utvrđenih godišnjim Planom savjetovanja s
javnošću, provedbi svih faza postupka savjetovanja s javnošću, te ažurirati internetske stranice
Grada Pule u sekciji e-Konzultacije.
Koordinatorima za savjetovanje s javnošću u Gradu Puli određuju se:
- Mirna Mošnja – zadužena za koordiniranje postupaka savjetovanja i ažuriranje
internetskih stranica o nacrtima općih akata iz djelokruga Upravnog
odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
- Jovana Prusac Fabris – zadužena za koordinaciju postupaka savjetovanja i ažuriranje
internetskih stranica o nacrtima općih akata iz djelokruga ostalih
upravnih tijela Grada Pule.
Članak 4.
Službenici Grada Pule zaduženi za izradu nacrta općih akata o kojima se provode
savjetovanja s javnošću, dužni su redovito izvješćivati koordinatore za savjetovanje s
javnošću o planovima pokretanja savjetovanja te, tijekom provedbe savjetovanja putem eKonzultacija, surađivati s njima radi usklađivanja i provođenja svih propisanih faza postupka.

Članak 5.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na službenim internetskim
stranicama Grada Pule.
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