
 

 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

                                                                   JAVNOŠĆU 

 

 

Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga 
Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za 
provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova 
građevina 

 
Stvaratelj dokumenta, tijelo 

koje provodi savjetovanje 

Upravni odjel za gospodarstvo 

 

 

Svrha dokumenta 

Razlozi i cilj koji se želi postići donošenjem Pravilnika je sanacija 

i obnova pročelja i krovova građevina unutar „Kulturno-povijesne 

cjeline grada Bjelovara“ odnosno pružanje mogućnosti 

poboljšanja cjelokupne slike uže gradske jezgre   

 

Datum dokumenta 
 

20.12.2017. 

 

Verzija dokumenta 
1. 

 

Vrsta dokumenta 
 

Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog 

propisa ili akta 

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za 
provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova 
građevina 

 
Jedinstvena oznaka iz Plana 

donošenja zakona, drugih propisa 

i akata objavljenog na 

internetskim stranicama Grada 

Redni broj 5. iz Plana savjetovanja s javnošću  KLASA: 008-01/17-

01/1, URBROJ: 2103/01-01-17-4 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Upravni odjel za gospodarstvo 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti bili uključeni u postupak 

izrade odnosno u rad stručne 

radne skupine za izradu nacrta? 

 

-    

 

 

 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili 

Na drugi odgovarajući 

način? 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 

kojoj internetskoj stranici i koliko je 

vremena ostavljeno za 

savjetovanje? 

 
 

Internetska stranica Grada 

 Nacrt je objavljen dana 20.11.2017. godine na 
internetskoj stranici Grada Bjelovara 
www.bjelovar.hr 

Savjetovanje je trajalo od 20.11.2017. - 

20.12.2017 godine (30 dana) 

http://www.bjelovar.hr/


Ako nije,zašto?  
 

 

 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti dostavili 

svoja očitovanja? 

Tijekom internetske javne rasprave zaprimljeno je jedno očitovanje 
fizičke osobe. 
 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 

primjedbi zainteresirane 

javnosti na određene odredbe 

nacrta 

Sufinanciranje fasada i krovišta smatra se potrebnim zadržati 
unutar „Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara“ iz razloga što je 
prvotni cilj ovog programa bio urediti pročelja i krovišta uže 
gradske jezgre, a također i spomenička renta se plaća isključivo u 
užoj gradskoj jezgri, a iz tih sredstava se financira sanacija fasada 
i krovišta.   
 

 
 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala    
 dodatne financijske troškove. 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću objavit će se na internetskim  

stranicama Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr  

KLASA: 612-08/17-01/10 
URBROJ: 2103/01-05-17-4 
Bjelovar, 20. prosinac  2017.  
 

 

http://www.bjelovar.hr/

