
 

 
            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. 
Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13, 1/18), gradonačelnik Grada Bjelovara donosi 

 
 

PLAN 
savjetovanja s javnošću Grada Bjelovara za 2019. godinu 

 
Članak 1.  

 Gradonačelnik Grada Bjelovara donosi Plan savjetovanja s javnošću Grada Bjelovara za 2019. godinu (u daljnjem tekstu Plan).  

Članak 2. 

 Popis akata prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću temeljem Zakona o pravu na pristup 

informacijama, nositelj izrade akta, očekivano vrijeme donošenja akta, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja i donositelji 

akta iskazani su u tabeli koja je sastavni dio ovog Plana.  

Članak 3. 

 Zadužuju se upravni odjeli Grada Bjelovara za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup 

informacijama, a na temelju ovog Plana.  



 

Članak 4. 

 Ovaj Plan i tabela iz članka 2. ovog 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, 28. prosinca 2018.                  

                                                      Dario Hrebak  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bjelovar.hr/


 

 

 

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. 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 visini 
paušalnog poreza po 

krevetu odnosno 
smještajnoj jedinici 

u kampu  

Upravni odjel za 
financije i javne 

prihode 
1. tromjesečje 8 dana  Gradsko vijeće  

2.  

Odluke o izmjeni 
Odluke o prirezu 

porezu na dohodak 
Grada Bjelovara 

Upravni odjel za 
financije i javne 

prihode  
1. tromjesečje 30 dana   Gradsko vijeće  

3.  

Odluka o 
gospodarenju 

nekretninama u 
vlasništvu Grada 

Bjelovara 

Upravni odjel za 
financije i javne 

prihode 
1. tromjesečje 30 dana   Gradsko vijeće  



4.  

Odluka o upravljanju 
i privremenom 

zakupu i korištenju 
društvenih domova 
na području mjesnih 

odbora Grada 
Bjelovara 

Upravni odjel za 
gospodarstvo  1. tromjesečje 30 dana   Gradsko vijeće  

5.  

Program općih mjera 
poticanja razvoja 
poduzetništva na 
području Grada 

Bjelovara za 2019. 
godinu 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

1.tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće 

6.  

Odluka o izmjenama 
i dopunama Odluke 

o potporama u 
poljoprivredi za 

razdoblje od 2018.- 
2020. godine 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 1.tromjesečje 30 dana   Gradsko vijeće  

7.  

Program 
raspolaganja 

poljoprivrednim 
zemljištem u 

vlasništvu Republike 
Hrvatske 

Upravni odjel za 
gospodarstvo  

1.tromjesečje 30 dana   Gradsko vijeće  

8. 

Odluka o davanju na 
korištenje javnih 
površina i drugih 

nekretnina te 
privremenih 
objekata u 

vlasništvu Grada 
Bjelovara 

Upravni odjel za 
gospodarstvo  

1.tromjesečje 30 dana   Gradsko vijeće  



9. 
Odluka o zakupu i 

kupoprodaji 
poslovnih prostora 

Upravni odjel za 
gospodarstvo  

1. tromjesečje 30 dana   Gradsko vijeće  

10.  

Odluka o davanju u 
zakup javnih 

površina i 
neizgrađenog 
građevinskog 
zemljišta za 

postavljanje kioska 

Upravni odjel za 
gospodarstvo  

1. tromjesečje 30 dana   Gradsko vijeće  

11. 

Odluka o davanju u 
zakup privremenih 

objekata i prodajnih 
mjesta bez objekata 

za pružanje 
ugostiteljskih i 

trgovačkih usluga i 
promociju vlastitih 

proizvoda za vrijeme 
manifestacija Grada 

Bjelovara 

Upravni odjel za 
gospodarstvo  

1. tromjesečje 30 dana   Gradsko vijeće  

12. 

Odluka o izmjeni i 
dopuni Odluke o 

kriterijima za 
određivanje početne 

zakupnine za 
poslovne prostore 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 1. tromjesečje  30 dana  Gradsko vijeće 

13. 
Odluka o najmu 

stanova  
Upravni odjel za 
gospodarstvo 2. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće  



14. IT strategija 
Upravni odjel za 
gospodarstvo 2. tromjesečje  30 dana  Gradsko vijeće  

15. 
Strategija razvoja 
pametnog grada-

Smart city 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 2. tromjesečje  30 dana  Gradsko vijeće  

16. 

Odluka o uvjetima, 
mjerilima i postupku 
za utvrđivanje reda 
prvenstva za kupnju 
stanova iz Programa 
društveno poticane 

stanogradnje na 
području grada 

Bjelovara 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 2. tromjesečje  30 dana  Gradsko vijeće  

17. 
Strategija razvoja 

turizma grada 
Bjelovara 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 2. tromjesečje  30 dana  Gradsko vijeće  

18. 

Odluka o odvodnji i 
pročišćavanju 
otpadnih voda 

 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti  
uređenje 
prostora 

2. tromjesečje       30 dana   Gradsko vijeće  

19. 

Odluka o 
sufinanciranju 

kastracije/sterilizacij
e pasa i mačaka na 

području Grada 
Bjelovara 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti  
uređenje 
prostora 

2. tromjesečje       30 dana   Gradsko vijeće  



20.  

Odluka o uvjetima i 
postupku za izbor 

kandidata za članove 
nadzornih odbora 

trgovačkih društava 
u kojima Grad 

Bjelovar ima udjele u 
vlasništvu (kapitalu 

društva)  

Upravni odjel za 
gospodarstvo  

2. tromjesečje           30 dana  Gradsko vijeće  

21. 
Odluka o socijalnoj 

skrbi 

Upravni odjel za 
kulturu, 

zdravstvo, 
socijalnu skrb i 
opće poslove 

3. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće  

22. 
Odluka o 

komunalnom redu  

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti  
uređenje 
prostora 

3. tromjesečje  30 dana  Gradsko vijeće  

23. 

Proračun Grada 
Bjelovara za 2020. i 
projekcije za 2021. i 

2022. godinu 

Upravni odjel za 
financije i javne 

prihode 
4. tromjesečje 30 dana - Gradsko vijeće 

24. 

Program socijalno 
zdravstvenih 

potreba Grada 
Bjelovara za 2020. 

godinu 

Upravni odjel za 
kulturu, 

zdravstvo, 
socijalnu skrb i 
opće poslove 

4. tromjesečje 30 dana - Gradsko vijeće 

25. 

Program javnih 
potreba u kulturi 

Grada Bjelovara za 
2020. godinu  

Upravni odjel za 
kulturu, 

zdravstvo, 
socijalnu skrb i 
opće poslove 

4. tromjesečje 30 dana  - Gradsko vijeće 



26. 

Program javnih 
potreba u tehničkoj 

kulturi Grada 
Bjelovara za 2020. 

godinu 

Upravni odjel za 
kulturu, 

zdravstvo, 
socijalnu skrb i 
opće poslove 

4. tromjesečje 30 dana  - Gradsko vijeće 

27.  

Program javnih 
potreba u 

vatrogastvu, zaštiti i 
spašavanju Grada 
Bjelovara za 2020. 

godinu 

Upravni odjel za 
kulturu, 

zdravstvo, 
socijalnu skrb i 
opće poslove 

4. tromjesečje 30 dana   Gradsko vijeće  

28. 

Program javnih 
potreba Hrvatske 

gorske službe 
spašavanja, Stanice 

Bjelovar za 2020. 
godinu 

Upravni odjel za 
kulturu, 

zdravstvo, 
socijalnu skrb i 
opće poslove 

4. tromjesečje 30 dana   Gradsko vijeće  

29.  

Program građenja 
komunalne 

infrastrukture za 
2020. godinu 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti i 

uređenje 
prostora 

4. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće  

30.  

Program održavanja 
komunalne 

infrastrukture za 
2020. godinu 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti i 

uređenje 
prostora 

4. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće  

31. 

Program javnih 
potreba u školstvu u 
Gradu Bjelovaru za 

2020. godinu 

Upravni odjel za 
odgoj, 

obrazovanje i 
sport 

4. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće 

32. 

Program javnih 
potreba u 

predškolskom 
odgoju i 

obrazovanju u Gradu 

Upravni odjel za 
odgoj, 

obrazovanje i 
sport 

4. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće 



Bjelovaru za 2020. 
godinu 

33. 

Program javnih 
potreba u sportu 

Grada Bjelovara za 
2020. godinu 

Upravni odjel za 
odgoj, 

obrazovanje i 
sport 

4. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće  

34. 
Odluka o uređenju 

prometa 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti  
uređenje 
prostora 

4. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće 

35. 

Odluka o 
parkiralištima na 

kojima je uvedena 
naplata parkiranja 

 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti  
uređenje 
prostora  

 

 

4. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće 

36. 

Odluka o  načinu 
premještanja i 

čuvanja nepropisno 
zaustavljenih i 

napuštenih vozila na 
području Grada 

Bjelovara 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti  
uređenje 
prostora 

4. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće 

37. 

Odluka o izmjenama 
i dopunama  Odluke 

o dimnjačarskim 
poslovima na 

području Grada 
Bjelovara 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti  
uređenje 
prostora 

4. tromjesečje 30 dana  Gradsko vijeće 

 


