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Vrsta dokumenta 

 
Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

Program općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području 

grada Bjelovara od 2018.-2020. godine 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa 
i akata objavljenog na 
internetskim stranicama Grada 

  - 

 
Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Grad Bjelovar, 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? 

Ako nije,zašto? 

Da 

 

 
Internetska stranica Grada 

www.bjelovar.hr 

 

Internetska stranica tijela nadležnog za 
izradu nacrta stranice 

Ne 
 
Neke druge internetske stranice 

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 

24.11. do 24.12.2017. godine (30 dana), Nacrt objavljen na 

internetskoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr 



  

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očitovanja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Nacrt Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na 
području grada Bjelovara od 2018.-2020. godine pristiglo je sedam 
primjedbi i to pet od Udruženja obrtnika Bjelovar (predsjednik Josip 
Fridrih), jedena od Hrvatske gospodarske komore – ŽK Bjelovar 
(Miljenko Juratovac, viši stručni referent) i jedna od predstavnika 
građana grada Bjelovara (gsp. Goran Jasika).  

 

 

 

Razlozi 
prihvaćanja/neprihvaćanja  
pojedinih primjedbi 
zainteresirane javnosti na 
određene odredbe nacrta 

 

 

 

 

 

Primjedbe Udruženja obrtnika Bjelovar 

Primjedba br.1.  prihvaća se primjedba za dodjelu potpore čl.5 

alineja 3. dok se prijedlog da se i informatička oprema i software 

dodaju pod opremu koja ulazi u potporu, ne prihvaća jer se pod 

opremom, kako je predloženo Programom,  podrazumijeva i nabava 

nformatičke opreme s pripadajućim softwar-om. 

Primjedba br.2. prihvaća se - potpora u članku 9. Mjeri 1.2. će se 

odnositi na sve djelatnosti, a ne samo na NKD područje C odjeljak 

10-33 i neće biti uvjet da poduzetnici posluju godinu dana  

Primjedba br.3.  ne prihvaća se točka 1. jer su svi iznosi previsoki. 

Cilj je da što više tvrtki i obrta koristi ovu mjeru stoga smo usvojili 

prijedlog da se za pokriće svakog radnog mjesta izdvoji 10.000 kn 

po novozaposlenom a za plaćanje doprinosa u sektoru F u sezoni 

(građevinarstvo) izdvoji 12.500 kn, dok se točka 2.koja se odnosi na 

refundaciju troška za bruto plaće u sezoni za građevinu, prihvaća  

Primjedba br.4. prihvaća se  

Primjedba br.5. koja se odnosi na Članak 9. prijedloga Programa u 

kojem se predlaže da se u mjerama 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7. i 1.9. 

izbace riječi, „da posluje najmanje jednu godinu“, prihvaća se.  

Primjedba br.6., HGK-ŽK Bjelovar, prihvaća se primjedba koja se 

odnosi na za Mjeru 1.2. i mjera će se odnositi na sve djelatnosti dok 

se primjedba za Mjeru 1.9. ne prihvaća jer su svi iznosi previsoki 

(obrazloženje isto kao u primjedbi 3. tč.1.) 

Primjedba br.7., predstavnik građana grada Bjelovara, gsp. 

Gorana Jasike koja se odnosi na Mjeru 1.9. Poticanje radnog 

mjesta, prihvaća se jer predlaže podjelu mjere na dvije podmjere 

(sezonski poslovi i za svako novootvoreno radno mjesto) što znači 

da će se poticati svako radno mjesto, a ne samo deficitarna 

zanimanja koja su obuhvaćena Nacrtom Programa koji je bio na 

javnom savjetovanju.  

Prihvaćene primjedbe biti će unesene u konačni Nacrt Programa 
općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada 
Bjelovara od 2018.-2020. godine s pripadajućim obrazloženjem.  

 
 
Troškovi provedenog savjetovanja 
 
 
 
 

Troškovi javnog savjetovanja nisu iziskivali dodatne financijske 

troškove. 

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

stranicama Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr  

Klasa: 311-01/17-01/2 
Urbroj: 2103/01-05-17-10 
Bjelovar, 04.01.2018. 
 

http://www.bjelovar.hr/

