
 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Strategije razvoja 
većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-
2027. 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Upravni odjel za provedbu ITU mehanizma 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići 

Strategija razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko 
razdoblje 2021.-2027. izrađuje se za geografsko područje obuhvata 
grada Bjelovara, Općine Veliko Trojstvo, Općine Kapela, Općine 
Rovišće i Općine Štefanje. Strategija razvoja većeg urbanog 
područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027. izrađuje se 
za potrebe provedbe Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU 
mehanizam) u okviru mehanizma Europske unije za razdoblje 2021. 
- 2027. godine. 

Datum dokumenta Svibanj 2022.  

Verzija dokumenta 1. 

Vrsta dokumenta Strategija 

Naziv nacrta akta Strategija razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za 
financijsko razdoblje 2021.-2027. 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
savjetovanja s javnošću Grada 
Bjelovara za 2020. godinu 
objavljenog na internetskim stranicama 
Grada 

Redni broj 8. Plan savjetovanja s javnošću Grada Bjelovara za 
2022. godinu, KLASA: 008-01/21-01/03, URBROJ: 2103/01-01-21-
3 od 27. prosinca 2021. 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Upravni odjel za gospodarstvo  

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 09.06.2022. godine na 
internetskoj stranici Grada Bjelovara 
www.bjelovar.hr 

Savjetovanje je trajalo od 09.06.2022. do 

08.07.2022. godine 

 

Koji su predstavnici javnosti 

dostavili svoje prijedloge, primjedbe 

ili mišljenja? 

Nacrt Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko 

razdoblje 2021.-2027. upućen je radi sudjelovanja sa 

zainteresiranom javnošću na e savjetovanje, u razdoblju od 

09.06.2022. – 08.07.2022. godine u navedenom razdoblju nije 

zaprimljen niti jedan prijedlog, primjedba ili mišljenje. 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi javnosti na određene 
odredbe nacrta 

 

- 

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

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

www.bjelovar.hr 

KLASA: 302-01/21-1/13 
URBR:2103-1-10-1-22-55 
Bjelovar, 11. srpnja 2022. 
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