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Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama 
("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata 
("Narodne novine", broj 140/09), upućuje se 

 
J A V N I  P O Z I V 

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja  
Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 

2022. godinu  
 

Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 125/19) člankom 110. stavak 1. 

propisuje da se sredstava za financiranje redovite djelatnosti vatrogasnih postrojbi, 

dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica, te djelomično i njihovo 

opremanje osiguravaju u Proračunu jedinice lokalne (regionalne) samouprave čije 

područje pokrivaju.  

Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 

20/21) člankom 72. stavkom 1. propisuje da se financijska sredstva za pozivanje, 

raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, 

mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno 

smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave osiguravaju u Proračunu jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 

Stavak 2. propisuje da se financijska sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti 

u sustavu civilne zaštite osiguravaju iz Proračuna jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 

Također stavak 3. određuje da se iz Proračuna JL(R)S mogu sufinancirati 

programi i projekti za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite. 

Sukladno navedenim Zakonima pripremljen je Nacrt programa javnih potreba u 

vatrogastvu, zaštiti i spašavanju za 2022. godinu. 

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost - trgovačka društva, građani, 
udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi 
zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju  



 
 
 

kvalitetnijeg Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada 
Bjelovara za 2022. godinu da se odazovu.  
 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na 
popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena 
Kvaternika 2, 43000 Bjelovar (s naznakom: "Savjetovanje s javnošću – Program 
javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju za 2022. godinu ili na e-mail 
adresu mbirac@bjelovar.hr zaključno s 14.11.2021. godine.  
 

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u 
konačni Nacrt teksta Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju za 
2022. godinu koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Bjelovara na donošenje.          

 
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o 

savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s 
razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na 
službenim Internet stranicama Grada Bjelovara www.bjelovar.hr.  
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