
 

 

 

 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

 

 

Naslov dokumenta 

 Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Proračuna Grada 
Bjelovara za 2019. godinu  s projekcijama za 2020. i  
2021. godinu 
   
 

  Stvaratelj dokumenta, tijelo koje    

  provodi savjetovanje 

 Upravni odjel za financije i javne prihode  

 Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se  
 njime žele postići 

Proračun Grada Bjelovara je akt kojim se procjenjuju prihodi i 

primici, te utvrđuju rashodi i izdaci Grada za jednu godinu, s 

projekcijama za naredne dvije godine, u skladu sa Zakonom, a 

donosi ga Gradsko Vijeće. 

Nacrt Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu s projekcijama 

za 2020. i 2021. godinu, izrađeni su na temelju Zakona o 

proračunu, uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene 

specifičnosti. 

 
 
 

 

 

 Datum dokumenta  02.11.2018. 

 Verzija dokumenta   1. 

 
 Vrsta dokumenta  Izvješće  

 Naziv nacrta akta Proračun Grada Bjelovara za 2019. godinu s projekcijama za 
2020. i 2021. godinu  

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

Redni broj 11. Izmjena  i dopuna Plana savjetovanja s javnošću 
Grada  Bjelovara za 2018. godinu  

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta 
 Upravni odjel za  financije i javne prihode 
 

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 02.11.12018. 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/


 

 

 

Koji su predstavnici javnosti  

dostavili svoje prijedloge, primjedbe 

ili mišljenja? 

 
Prijedlog na Nacrt Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu s 

projekcijama za 2020. i 2021. godinu dostavio je Tomislav Kozina, 

koji predstavlja stanovnike iz naselja Prespa, posebno roditelje 

djece u školskoj dobi, dok su ostali prijedlozi i primjedba upućeni 

od strane predstavnika javnosti koji nisu bili suglasni sa objavom 

svojih imena na internetskoj stranici Grada Bjelovara.  

1.Prijedlog se odnosi na izgradnju nogostupa kroz naselje Prespa, 

uz glavnu cestu, smjer Ždralovi-Patkovac. 

Uz glavnu cestu se nalazi više autobusnih stajališta, na kojima 

školska djeca čekaju školske autobuse. Do tih stajališta NE vode 

nogostupi. Maksimalna dozvoljena brzina na toj dionici je 

uglavnom 70 km/h, no poznato je da se vozači te brzine ne 

pridržavaju. Kombinacija nedostatka nogostupa i brzog kretanja 

osobnih i teretnih automobila čini tu dionicu iznimno opasnom za 

pješake, posebno za školsku djecu. 

2. Primjedba se odnosi na to da je Proračun sa projekcijama upućen 

na savjetovanje na 3. razini konta ekonomske klasifikacije.   

3. Drugi prijedlog odnosi se na razdjel 006 Komunalne 

djelatnosti i uređenje prostora, Glava 00601, a odnosi se na 

otkup zemljišta za izgradnju dječjeg igrališta u MO Trojstveni 

Markovac. 

4. U odnosu na dio Proračuna, razdjel 006 Komunalne 
djelatnosti i uređenje prostora, treći zaprimljeni prijedlog se 
odnosi na projektiranje kanalizacije u Trojstvenom Markovcu 
i prijava na mjeru 7. Ruralnog razvoja. 
 
5. A101322 Sufinanciranje nabave udžbenika, konto 3, 
povećanje sredstava za subvenciju udžbenika. Prijedlog je 
da Grad Bjelovar kupi udžbenike za one razrede koji kreću u 
punu primjenu novih kurikuluma ili da poveća subvenciju sa 
dosadašnjih 300,00 kn po učeniku. 



 

 

 

 

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

Bjelovara na www.bjelovar.hr  

Klasa: 400-08/18-01/11 
Ur.br: 2103/01-08/1-18-3 
Bjelovar, 12. studeni,  2018.  

 
                          

 

 

 Razlozi neprihvaćanja pojedinih   
 primjedbi javnosti na  određene 
odredbe nacrta 

1.Ovaj prijedlog je odbijen iz razloga što je dužina predmetne 

trase oko 4 km, koja iziskuje velika financijska sredstva i koja 

se moraju planirati u dužem vremenskom razdoblju. U 

dogovoru s Hrvatskim cestama pokrenuti će se postupak 

izrade projektne dokumentacije. 

2.Primjedbu smo odbili kao neosnovanu, obzirom da je 

navedeni način prikaza zakonski reguliran. ( čl. 39. Zakona o 

proračunu, NN 87/08, 136/12, 15/15).  

3. Ovaj prijedlog, se odbija jer Grad Bjelovar  svake godine 

izgradi nova ili uredi  postojeća dječja igrališta (ukupno 39).  

Problem u Trojstvenom Markovcu je gdje izgraditi novo dječje 

igralište,  a koje bi bilo lako dostupno svoj djeci s tog područja 

(prilazi, imovinsko-pravni problemi i sl.). Grad Bjelovar u 2019. 

godini planira izraditi projektnu dokumentacija za uređenje 

javnih zelenih površina predviđenih GUP-om na području MO 

Trojstveni Markovac u sklopu koje će biti  i dječje igralište. 

Radi se o prostor između  Đurđevačke ulice,  Ul. B. 

Papandopula i J. Gotovca.  

 4. prigovor odbijamo, iz razloga što su Vodne usluge d.o.o. 

Bjelovar izradile  projektnu dokumentaciju za  izgradnju 

kanalizacije na području Trojstvenog Markovca. Trenutno su 

u ishođenju građevinske dozvole. Projekt je kandidiran za 

sufinanciranje od strane Hrvatskih voda za 2019. godinu.  

5. Prijedlog se odbija budući da će Grad Bjelovar donijeti 

Odluku o sufinanciranju kupnje udžbenika za školsku godinu 

2019./2020. tijekom 2019. godine u kojoj će se nalaziti sve 

vrste i visine pomoći za sufinanciranje kupnje udžbenika 

učenicima osnovnih škola Grada Bjelovara. 

 

 

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

http://www.bjelovar.hr/

