
 

 
           REPUBLIKA HRVATSKA                                                                   
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                   GRADONAČELNIK 
 
         

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama 
(„Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) i članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada 
Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13, 1/18), gradonačelnik Grada 
Bjelovara donosi 

 
 

IZMJENE I DOPUNE PLANA 
savjetovanja s javnošću Grada Bjelovara za 2018. godinu 

 
 

Članak 1.  

  U Planu savjetovanja s javnošću (KLASA: 008-01/18-01/2, URBROJ:2103/01-

02-18-4 od 22. prosinca 2017.) mijenja se tabelarni prikaz akata za savjetovanje s 

javnošću.  

Članak 2.  

 Ove Izmjene i dopune Plana i tabela iz članka 1. ovih Izmjena i dopuna Plana 

bit će objavljeni na web stranici grada Bjelovara (www.bjelovar.hr). 

 

KLASA: 008-01/18-01/2 

URBROJ: 2103/01-01-18-3 GRADONAČELNIK 

Bjelovar, 3. listopada 2018.                 

                 Dario Hrebak  

 
 

http://www.bjelovar.hr/


 

 

 

Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2018. godinu  

Redni 
broj 

Naziv akta ili 
dokumenta 

Nositelj izrade 
nacrta/ 

prijedloga akta 

Očekivano 
vrijeme 

donošenja akta 

Okvirno vrijeme 
provedbe 

internetskog 
savjetovanja 

Ostali predviđeni 
načini provedbe 
savjetovanja  / 

očekivano vrijeme 

Donositelj akta  

1. 

Odluka o 
sufinanciranju 

uklanjanja, 
zbrinjavanja 

azbestnih pokrova  i 
postavljanje novog na 

području grada 
Bjelovara 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

1. tromjesečje 30 dana - Gradsko vijeće 

2. 

Pravilnik o 
sufinanciranju 

skidanja i 
zbrinjavanja 

azbestnih pokrova  na 
području grada 

Bjelovara 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

1. tromjesečje 30 dana - Gradsko vijeće 

3. 

Odluka o uvjetima i 
načinu držanja kućnih 
ljubimaca, načinu 
kontrole njihova 
razmnožavanja, 
uvjetima i načinu 
držanja vezanih pasa 
te načinu postupanja 
s napuštenim i 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti  
uređenje 
prostora 

2. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće 



izgubljenim 
životinjama 

4. 
Odluka o komunalnim 
djelatnostima u Gradu 
Bjelovaru 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti  
uređenje 
prostora 

4. tromjesečje  30 dana   Gradsko vijeće  

5.  
Odluka o komunalnoj 
naknadi 

Upravni odjel za 
financije i javne 

prihode 
4. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće 

6.  

Odluka o određivanju 
vrijednosti boda 
komunalne naknade 
(B) 

Upravni odjel za 
financije i javne 

prihode 
4. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće 

7. 
Odluke o 
komunalnom 
doprinosu 

Upravni odjel za 
financije i javne 

prihode 
4. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće 

8. 
Odluka o visini 
spomeničke rente 

Upravni odjel za 
financije i javne 

prihode 
4. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće 

9. 

Odluka o upravljanju i 
korištenju domova na 
području mjesnih 
odbora u vlasništvu 
Grada Bjelovara 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

4. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće 

10. 

Odluka o davanju u 
zakup javnih površina 
i neizgrađenog 
građevinskog 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

4. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće 



zemljišta za 
postavljanje kioska 

11. 

Proračun Grada 
Bjelovara za 2019. 
godinu i projekcije 
proračuna za 2020.-
2021.  

Upravni odjel za 
financije i javne 

prihode 
4. tromjesečje 8 dana  

 

Gradsko vijeće 

 

12.  

Program građenja 
komunalne 
infrastrukture za 
2019. godinu 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti i 

uređenje 
prostora 

4. tromjesečje 8 dana  Gradsko vijeće  

13.  

Program održavanja 
komunalne 
infrastrukture za 
2019. godinu 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti i 

uređenje 
prostora 

4. tromjesečje 8 dana  Gradsko vijeće  

14.  

Program javnih 
potreba u školstvu u 
Gradu Bjelovaru za 
2019. godinu 

Upravni odjel za 
odgoj, 

obrazovanje i 
sport 

4. tromjesečje 8 dana  Gradsko vijeće 

15.  

Program javnih 
potreba u 
predškolskom odgoju 
i obrazovanju u Gradu 
Bjelovaru za 2019. 
godinu 

Upravni odjel za 
odgoj, 

obrazovanje i 
sport 

4. tromjesečje 8 dana  Gradsko vijeće 

16.  

Program javnih 
potreba u sportu 
Grada Bjelovara za 
2019. godinu  

Upravni odjel za 
odgoj, 

obrazovanje i 
sport 

4. tromjesečje 8 dana  Gradsko vijeće  



17.  

Program javnih 
potreba u kulturi 
Grada Bjelovara za 
2019. godinu  

Upravni odjel za 
kulturu, 

zdravstvo, 
socijalnu skrb i 
opće poslove 

4. tromjesečje 8 dana  Gradsko vijeće  

18. 

Program javnih 
potreba u tehničkoj 
kulturi Grada 
Bjelovara za 2019. 
godinu  

Upravni odjel za 
kulturu, 

zdravstvo, 
socijalnu skrb i 
opće poslove 

4. tromjesečje 8 dana  Gradsko vijeće  

19.  

Program javnih 
potreba u 
vatrogastvu, zaštiti i 
spašavanju Grada 
Bjelovara za 2019. 
godinu  

Upravni odjel za 
kulturu, 

zdravstvo, 
socijalnu skrb i 
opće poslove 

4. tromjesečje 8 dana  Gradsko vijeće  

20. 

Program socijalno- 
zdravstvenih potreba 
Grada Bjelovara za 
2019. godinu  

Upravni odjel za 
kulturu, 

zdravstvo, 
socijalnu skrb i 
opće poslove 

4. tromjesečje 8 dana  Gradsko vijeće  

21. 

Program javnih 
potreba Hrvatske 
gorske službe 
spašavanja, Stanice 
Bjelovar, za 2019. 
godinu 

Upravni odjel za 
kulturu, 

zdravstvo, 
socijalnu skrb i 
opće poslove 

4. tromjesečje 8 dana  Gradsko vijeće  
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