IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU
Izvješće o provedenom
savjetovanju o nacrtu Pravilnika
o sufinanciranju uklanjanja,
zbrinjavanja azbestnih pokrova
i postavljanje novog na
području grada Bjelovara

Naslov dokumenta

Stvaratelj dokumenta, tijelo
koje provodi savjetovanje

Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo

Svrha dokumenta

Razlozi i cilj koji se želi postići donošenjem Pravilnika je zaštita
okoliša, sigurno uklanjanje i propisno zbrinjavanje azbestnih
pokrova

Datum dokumenta

20. 02. 2018.

Verzija dokumenta

Prva

Vrsta dokumenta

Izvješće

Naziv nacrta zakona, drugog
propisa ili akta

Pravilnik o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih
pokrova i postavljanje novog na području grada Bjelovara

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

Redni broj 4. Plana savjetovanja s javnošću Grada Bjelovara za
2018. godinu (KLASA: 008-01/17-01/2, URBROJ: 2103/01-01-174)

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?

Nijedan
Da

Internetska stranice Grada
Nacrt je objavljen 02. siječnja 2018.
godine na internetskim stranicama Grada
Bjelovara www.bjelovar.hr.
Savjetovanje je trajalo trideset dana
(od 02.01.2018-02.02.2018.)

Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti dostavili
svoja očitovanja?

Fizička osoba

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

Prihvaća se prijedlog da Grad u postupku odobravanja
sufinanciranja prihvati ponude izvođača radova na izradi
novog krovišta koji imaju ugovor sa ovlaštenim sakupljačem
opasnog otpada koji će zbrinuti skinute salonit ploče.
Iznos plaćenog računa može maksimalno odstupati 10 posto
od iznosa neobvezujućeg ponudbenog troškovnika.
Obrazloženje neprihvaćanja ostalih primjedbi: masa
azbestnih ploča varira cca od 14-16 kg/m2. Vezano za
prijedlog koji se odnosi na financiranje troškova ovlaštenih
sakupljača, sukladno Pravilniku cilj ove nove mjere nije
pokriće troškova zbrinjavanja u cijelosti već subvencija u
iznosu od 70 posto od iznosa troškova do maksimalno
10.000,00 kuna.

Troškovi provedenog savjetovanja

KLASA: 351-01/17-01/33
URBROJ: 2103/01-05-17-5
Bjelovar, 20.02.2018.

Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala dodatne
financijske troškove.

