
 

 
            REPUBLIKA HRVATSKA                                                                   
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                   GRADONAČELNIK 
 
          

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama 
(„Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) i članka 45. Statuta Grada Bjelovara („Službeni 
glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13), gradonačelnik Grada Bjelovara donosi 

 
 

PLAN 
savjetovanja s javnošću Grada Bjelovara za 2017. godinu 

 
 

Članak 1.  

 Gradonačelnik Grada Bjelovara donosi Plan savjetovanja s javnošću Grada 

Bjelovara za 2017. godinu (u daljnjem tekstu Plan).  

Članak 2. 

 Popis akata prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću 

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, nositelj izrade akta, očekivano 

vrijeme donošenja akta, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja i 

donositelji akta iskazani su u tabeli koja je sastavni dio ovog Plana.  

 

Članak 3. 

 Zadužuju se upravni odjeli Grada Bjelovara za provođenje savjetovanja s 

javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a na temelju ovog Plana.  

 

Članak 4. 

 Ovaj Plan i tabela iz članka 2. ovog Plana bit će objavljeni na web stranici grada 

Bjelovara (www.bjelovar.hr). 

 

KLASA: 008-01/17-01/1 

URBROJ: 2103/01-01-17-4 GRADONAČELNIK 

Bjelovar, 31. ožujka 2017.      Antun Korušec, dipl.politolog 

http://www.bjelovar.hr/


 

 

 

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017. godinu  

Redni 
broj 

Naziv akta ili dokumenta 
Nositelj izrade 

nacrta/ prijedloga 
akta 

Očekivano vrijeme 
donošenja akta 

Okvirno vrijeme 
provedbe 

internetskog 
savjetovanja 

Ostali predviđeni načini 
provedbe savjetovanja  / 

očekivano vrijeme 
Donositelj akta  

1. 

 

Odluka o prirezu 
poreza na dohodak 

Grada Bjelovara 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti i 

uređenje prostora 

 

II. tromjesečje 

 

II. tromjesečje 

 

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

2. 

 

Odluka o porezima 
Grada Bjelovara 

 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti i 

uređenje prostora 

 

II. tromjesečje 

 

II. tromjesečje 

 

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

3. 

Izvješće o stanju u 
prostoru Grada 

Bjelovara za razdoblje 
od 01.01.2013.do 

31.12.2016. 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti i 

uređenje prostora 

 

III. tromjesečje 

 

III. tromjesečje 

 

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

 

4. 

Izmjena i dopuna 
Odluke o davanju 
stanova u najam 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

 

IV. tromjesečje 

 

III. tromjesečje 

 

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

5. 

Pravilnik o uvjetima i 
mjerilima za raspodjelu 
sredstava spomeničke 

rente za provođenje 
Programa sanacije i 

 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

 

IV. tromjesečje 

 

IV. tromjesečje 

 

30 dana 

 

Gradsko vijeće 



obnove pročelja i 
krovova građevina 

6. 

Izmjena i dopuna 
Programa Potpora 

poljoprivredi na 
području grada 

Bjelovara za 2016.-
2020. godinu 

 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

 

IV. tromjesečje 

 

III. tromjesečje 

 

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

7. 
Izmjena i dopuna 

Odluke o autotaksi 
prijevozu 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

IV. tromjesečje III. tromjesečje  

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

8. 
Godišnji plan 

upravljanja imovinom u 
2018. 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

IV. tromjesečje III. tromjesečje  

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

9. 

Izmjene i dopune 
Programa o 

bespovratnim 
potporama za poticanje 

malog i srednjeg 
poduzetništva 

 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

 

IV. tromjesečje 

 

III. tromjesečje 

 

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

10. 

Akcijski plan za 
provedbu Strategije 

razvoja grada Bjelovara  
2016.-2020.godina 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

IV. tromjesečje III. tromjesečje  

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

11. 

 

Odluka o porezu na 
nekretnine 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti i 

uređenje prostora 

 

IV. tromjesečje 

 

III. tromjesečje 

 

30 dana 

Gradsko vijeće 

12. 

Plan gospodarenja 
otpadom Grada 

Bjelovara od 2017.do 
2022. 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti i 

uređenje prostora 

 

IV. tromjesečje 

 

IV. tromjesečje 

 

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

   13. Odluka o usvajanju 
Prostornog plana 

Upravni odjel za 
komunalne 

IV. tromjesečje IV. tromjesečje 30 dana Gradsko vijeće 



uređenja Grada 
Bjelovara – 5. izmjena i 
dopuna 

djelatnosti i 
uređenje prostora 

14. 

Odluka o usvajanju 
Studije utjecaja na 

okoliš za Prostorni plan 
uređenja Grada 

Bjelovara – 5. izmjena i 
dopuna 

 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti i 

uređenje prostora 

 

IV. tromjesečje 

 

IV. tromjesečje 

 

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

15. 

Odluka o izradi 
Generalnog 

urbanističkog plana 
Grada Bjelovara  

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti i 

uređenje prostora 

 

IV. tromjesečje 

 

IV. tromjesečje 

 

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

16. 

Odluka o donošenju 
UPU „Kompleksa 
starog paromlina“ 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti i 

uređenje prostora 

 

IV. tromjesečje 

 

IV. tromjesečje 

 

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

17. 
Proračun Grada 

Bjelovara za 2018. 
godinu 

Upravni odjel za 
financije i javne 

prihode 

 

IV. tromjesečje 

 

IV. tromjesečje 

 

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

18. 

Odluka o planu 
razvojnih programa za 
razdoblje od 2018. do 

2019. godine 

 

Upravni odjel za 
financije i javne 

prihode 

 

IV. tromjesečje 

 

IV. tromjesečje 

 

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

19. 

Odluka o projekciji 
Proračuna Grada 

Bjelovara za 2019. i 
2020. godinu 

Upravni odjel za 
financije i javne 

prihode 

 

IV. tromjesečje 

 

IV. tromjesečje 

 

30 dana 

 

Gradsko vijeće 

20. 

Odluka o načinu 
pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i 

biorazgradivog 
komunalnog otpada 

 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti i 

uređenje prostora 

 

 

IV. tromjesečje 

 

 

IV. tromjesečje 

 

 

30 dana 

 

 

Gradsko vijeće 



21. 
Odluka o sufinanciranju 

dječjih vrtića u 
Bjelovaru 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

 

IV. tromjesečje 

 

IV. tromjesečje 

 

30 dana  

 

Gradsko vijeće  

22. 
Odluka o izmjeni 

Odluke o socijalnoj 
skrbi Grada Bjelovara 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

 

IV. tromjesečje 

 

IV. tromjesečje 

 

30 dana  

 

Gradsko vijeće  

23. 

Odluka o procjeni rizika 
od velikih nesreća na 

području Grada 
Bjelovara 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

 

IV. tromjesečje 

 

IV. tromjesečje 

 

30 dana  

 

Gradsko vijeće  

 

24. 

 

Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o 
komunalnom redu  

 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti i 

uređenje prostora 

 

IV. tromjesečje 

 

IV. tromjesečje 

 

 

30 dana 

 

Gradsko vijeće  

 


