
 

 

 

 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

 

 

Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Programa javnih 

potreba u tehničkoj 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 tehničkoj kulturi 
za 2019. godinu je članak 17. Zakona o tehničkoj kulturi 
("Narodne novine", broj 76/93, 11/94, 38/09) kojim je propisano 
da Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine 
donose Programe javnih potreba u tehničkoj kulturi, te za 
njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz svojih Proračuna, u 
skladu s istim Zakonom. Cilj donošenja Programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi je adekvatno financiranje djelatnosti 

tehničke kulture u 2019. godini. iz Proračuna, a to su aktivnosti, 

poslovi i djelatnosti lokalnog značenja koje one utvrde kao svoje 
javne potrebe u svezi sa djelovanjem zajednica i saveza 
tehničke kulture. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi 
donosi predstavničko tijelo Grada zajedno s godišnjim 
proračunom.  
 
 

 

 Datum dokumenta  12.11.2018. 

 Verzija dokumenta   1. 

 
 Vrsta dokumenta  Izvješće  

 Naziv nacrta akta Nacrtu Programa javnih potreba u tehničkoj  kulturi Gradu 

Bjelovaru 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).  

 

Koji su predstavnici javnosti  

dostavili svoje prijedloge, primjedbe 

ili mišljenja? 

 
 Nema dostavljenih prijedloga, primjedbi ili mišljenja. 

http://www.bjelovar.hr/


 

 

 

 

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

Bjelovara na www.bjelovar.hr  

 

Klasa:630-01/18-01/03 
Ur br: 2103/01-07-18-3 
Bjelovar, 12. studeni  2018.  

 

 

 

 Razlozi neprihvaćanja pojedinih   
 primjedbi javnosti na  određene 
odredbe nacrta 

 
 

 

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

http://www.bjelovar.hr/

