
 

 

 

 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

 

 

Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu   Programa javnih 

potreba u kulturi Gradu Bjelovaru za 2019. godinu  

 
   
 

  Stvaratelj dokumenta, tijelo 

koje    

  provodi savjetovanje 

Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove 

 Razlozi za donošenje akta i 
ciljevi koji se  
 njime žele postići 

Razlog donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Bjelovara za 2019. godinu je odredba članka 9a. Zakona o 
financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 
27/93 i 38/09) kojim je propisano da Program javnih potreba u kulturi 
u Gradu Bjelovaru donosi predstavničko tijelo za kalendarsku 
godinu, te da se program donosi istodobno s donošenjem 
proračuna jedinice lokalne samouprave. Cilj donošenja Programa  
javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2019. godinu je 
planiranje financiranja ustanova, udruga i drugih subjekata kulture 
kako bi se ostvarili preduvjeti za kvalitetan kulturni i umjetnički život 
te očuvanje tradicije i kulturne baštine u 2019. godini. 

 

 Datum dokumenta  12.11.2018. 

 Verzija dokumenta   1. 

 
 Vrsta dokumenta  Izvješće  

 Naziv nacrta akta Nacrt Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2019. 
godinu 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
savjetovanja s javnošću 
Grada Bjelovara za 2018. 
godinu    
objavljenog na internetskim 
stranicama  
 Grada 

Redni broj 18. Izmjena  i dopuna Plana savjetovanja s javnošću Grada  
Bjelovara za 2018. godinu  

 

Naziv tijela nadležnog za 
izradu nacrta 

Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove 
 

Koji su predstavnici  

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 Bjelovara 
 

 Nacrt je objavljen dana 2.11..2018. godine 
na internetskoj stranici Grada Bjelovara 
www.bjelovar.hr 

Savjetovanje je trajalo od 

02.11.2018. - 09.11.2018. godine (8 

dana)  

 

http://www.bjelovar.hr/


 

 

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju s  javnošću objavljuje se na internetskim  stranicama Grada 

Bjelovara na www.bjelovar.hr  

 

Klasa:612-01/18-01/07 
Ur br: 2103/01-04/1-18-3 
Bjelovar, 12. studeni  2018.  

 

 

 

Koji su predstavnici 

javnosti  

dostavili svoje prijedloge, 

primjedbe ili mišljenja? 

Martina Krivić Lekić,  

ravnateljica Državnog arhiva u Bjelovaru 
Predlaže da se do rješavanja najma radnog i spremišnog prostora 
Državnog arhiva u Bjelovaru osiguraju sredstva za najam iz 
Gradskog proračuna u visini od 325.259,00 kn godišnje, temeljem 
Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18) 
 

 Razlozi neprihvaćanja 
pojedinih   
 primjedbi javnosti na  
određene odredbe nacrta 

Grad Bjelovar intenzivno radi na pronalaženju lokacije za trajni 
smještaj Državnog arhiva u Bjelovaru. Planirani iznos smatramo 
dovoljnim za zakonsku obvezu Grada koja proizlazi iz čl. 39. Zakona o 
arhivskom gradivu i arhivima. 

 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

 Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala    
 dodatne financijske troškove.  

http://www.bjelovar.hr/

