
Sadržaj odluka sa 16. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Bjelovara 

 

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 16. sjednici održanoj 09. ožujka 

2016. godine donijelo sljedeće akte:  

 

1. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u 

Proračunu Grada Bjelovara za 2015. godinu; 

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu; 

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu za 2015. godinu; 

4. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2015. 

godini; 

5. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja – treće izmjene i dopune- 

usklađenje sa Zakonom; 

6. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja – Sjever I. – 1. dio, druga izmjena 

i dopuna; 

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Grada Bjelovara za 2015. godinu; 

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2015. godinu; 

9. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika u 

razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine; 

10. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara; 

11. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima; 

12. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora; 

13. Odluka o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore; 

14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara; 

15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup dvorana u 

objektima mjesnih odbora; 

16. Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama; 

17. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 

upravnih tijela Grada Bjelovara; 

18. Program potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2016. -2020. 

godinu; 

19. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za 

sufinanciranje dijela troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u 

poljoprivrednoj djelatnosti - Izobrazba o održivoj uporabi pesticida i 

ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području Grada 

Bjelovara; 

20. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za 

uzgoj rasplodnih goveda-umjetno osjemenjivanje plotkinja; 

21.  Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za 

sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim 

poljoprivrednim gospodarstvima; 



22. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za 

sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela pčelarima s područja Grada 

Bjelovara; 

23. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za 

uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda-simentalac; 

24. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za 

sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju i 

zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na obiteljskim 

poljoprivrednim gospodarstvima; 

25. Program  o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja 

malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Bjelovara za 2016. 

godinu; 

26. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za održavanje i razvoj 

tradicijskih obrta; 

27. Pravilnik o kriterijima i  načinu dodjele subvencije za uvođenje standarda 

kvalitete i certificiranje (Certifikati ISO, HASAP, GLOBAL, GAP, EN ISO 

14001); 

28. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije inovatorima; 

29. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za otkup ovčje vune; 

30. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za izgradnju i opremanje 

mini sirana, mljekomata i usavršavanja sirara; 

31. Pravilnik o subvencioniranju kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 

2016“; 

32. Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnog posla održavanja 

nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara; 

33. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog 

suda u Bjelovaru i Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima za mladež; 

34. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog 

suda u Bjelovaru i Županijskog suca u Bjelovaru u predmetima za mladež; 

35. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 

na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za prvo 

tromjesečje 2016. godine.  

 



 

 

 

 

 

   
              REPUBLIKA HRVATSKA                                            
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
                  GRADSKO VIJEĆE   
                   
 KLASA: 400-08/16-01/1 
 URBROJ: 2103/01-02-16-4 
 Bjelovar, 09. ožujka 2016.  
 

                                                       
                                               UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I  
                                 JAVNE PRIHODE GRADA BJELOVARA 

 
 

 

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 16. sjednici održanoj 09. ožujka  
2016. godine, razmatrajući Izvještaj o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu 
Grada Bjelovara za 2015. godinu, donio sljedeći  

 
 
           

      ZAKLJUČAK  
 

 
 Prihvaća se Izvještaj o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada 
Bjelovara za 2015. godinu.  
 
 
 
     PREDSJEDNICA 
  GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                Vanja Posavac, dipl.politologinja 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                  
 

                             

 REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
                    GRADSKO VIJEĆE  
    
                                               

Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. godine 

razmatralo je Izvješće Programa objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu  

koje je podnio Gradonačelnik,  te na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada 

Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/13) donosi  

 
 

Z A K L J U Č A K  
 
I  
 

Prihvaća se  izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

 
 

II 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada 
Bjelovara".  
 
 
KLASA: 363-01/14-01/69 
URBROJ: 2103/01-02-16-4 
Bjelovar, 09. ožujka 2016.  
                                                                                                        PREDSJEDNICA 

                          GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                            Vanja Posavac, dipl. politologinja 

                      

 

 

 

 

 



                           
 

  
 

               REPUBLIKA HRVATSKA 

   BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 GRAD BJELOVAR 

                     GRADSKO VIJEĆE    

                            

                      

Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. godine 

razmatralo je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  za   2015. godinu  

koje je podnio Gradonačelnik,  te  na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada 

Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/13) donosi  

 

 

 

Z A K L J U Č A K  

 

I  

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  za  2015. godinu   

koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

II 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja  i objavit će se  u "Službenom 

glasniku Grada Bjelovara".  

 

 

KLASA: 363-01/16-01/10 

Urbroj: 2103/01-02-16-4 

Bjelovar, 09. ožujka 2016.  

                                                                                                    PREDSJEDNICA 

                        GRADSKOG VIJEĆA 

                  Vanja Posavac, dipl. politologinja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 Gradsko vijeće Grada Bjelovara 
 
 

 
Na temelju članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

(„Narodne novine“, broj 69/99, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,157/13, 
152/14 i 98/15) i članka 31 stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici 
održanoj 09. ožujka 2016. godine donosi 
 
 

Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 
2015. godini 

 
 
 Grad Bjelovar je u 2015. godini za izvršenje programa koji se financiraju od 
prihoda iz spomeničke rente raspolagao sa sredstvima u iznosu : 
 
- neutrošena sredstva iz 2014. godine    297.000,00 
- prihod od spomeničke rente u 2015. godine    907.442,78 

UKUPNO: 1.204.442,78 
 
 
Sredstva su korištena za izvršenje sljedećih programa: 

1.  KAPELA SVETOG KRIŽA 52.809,00 
  Groblje Sv. Andrije  
 - restauratorski radovi na unutrašnjosti objekta  
   
2.  NARODNA KNJIŽNICA „PETAR PRERADOVIĆ“ 11.587,50 
 Trg Eugena Kvaternika 6  
 - izrada projektne dokumentacije sanacije fasade   
   
3.  PAVILJON 960.110,76 
 Trg Eugena Kvaternika  
 - rekonstrukcija  
   
4.  Gradski muzej Bjelovar 51.774,38 
 Trg Eugena Kvaternika 1  
 - rekonstrukcija podruma muzeja   
   



 

 
 

  

5. V. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR 10.912,50 
 Poljana dr. Franje Tuđmana  
 - izrada projektne dokumentacije sanacije fasade  

 UKUPNO UTROŠENO: 1.087.194,14 
 
 
 Neutrošena sredstva spomeničke rente u iznosu od 117.248,64 kn prenesena 
su u 2016. godinu. 
 
 
KLASA:612-08/14-01/9 
URBROJ:2103/01-02-16-11 
Bjelovar, 09. ožujka 2016. 

                                                                                       PREDSJEDNICA 
          GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                           Vanja Posavac dipl.politologinja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
    
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
     GRAD BJELOVAR 
     GRADSKO VIJEĆE 

 
 
 

Temeljem članka 109. i 111. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13) 
(dalje: Zakon) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara", broj 2/13), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. 
godine donijelo je  
 
 

ODLUKU O DONOŠENJU  
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA  

 - TREĆE IZMJENE I DOPUNE - USKLAĐENJE SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU 

 
 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom donose se treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada 
Bjelovara (dalje : Plan).  

(2) Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara, objavljena je u 
„Službenom glasniku Grada Bjelovara“, broj 11/03, 13/03-ispr., 01/09 i 08/13. (dalje : osnovni plan).  

 

 

Članak 2. 

(1) Trećim izmjenama i dopunama Plana u potpunosti se mijenja grafički dio Plana koji se 
odnosi na građevinska područja naselja, sukladno odredbama članka 201. Zakona.  

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat „Prostorni plan uređenja Grada Bjelovara - treće 
izmjene i dopune - usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju“ (dalje : Elaborat). 

(3) Elaborat je izradio stručni izrađivač - Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske 
županije iz Bjelovara. 
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Članak 3. 

Elaborat se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela te obveznih priloga, a sadrži : 
 
0. OPĆI DIO : 

OBRAZAC 

RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR 

ZAKLJUČAK ŽUPANA 

IMENOVANJE ODGOVORNOG VODITELJA 

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA 

UVOD 

OBRAZLOŽENJE 

 
I. TEKSTUALNI DIO : 

ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

 
II. GRAFIČKI DIO : 

KARTOGRAFSKI PRIKAZI 

- broj 4.1.1. Građevinsko područje - naselje Bjelovar 

- broj 4.1.2. Građevinsko područje - naselje Bjelovar 

- broj 4.2. Građevinsko područje - naselje Breza 

- broj 4.3. Građevinsko područje - naselje Brezovac 

- broj 4.4. Građevinsko područje - naselje Ciglena 

- broj 4.5. Građevinsko područje - naselje Galovac 

- broj 4.6. Građevinsko područje - naselje Gornje Plavnice 

- broj 4.7. Građevinsko područje - naselje Gornji Tomaš 

- broj 4.8. Građevinsko područje - naselje Gudovac 

- broj 4.9. Građevinsko područje - naselje Klokočevac 

- broj 4.10. Građevinsko područje - naselje Kokinac 

- broj 4.11. Građevinsko područje - naselje Kupinovac 

- broj 4.12. Građevinsko područje - naselje Letičani 

- broj 4.13. Građevinsko područje - naselje Mala Ciglena 

- broj 4.14. Građevinsko područje - naselje Malo Korenovo 

- broj 4.15. Građevinsko područje - naselje Novi Pavljani 

- broj 4.16. Građevinsko područje - naselje Novoseljani 

- broj 4.17. Građevinsko područje - naselje Obrovnica 

- broj 4.18. Građevinsko područje - naselje Patkovac 

- broj 4.19. Građevinsko područje - naselje Prespa 

- broj 4.20. Građevinsko područje - naselje Prgomelje 

- broj 4.21. Građevinsko područje - naselje Prokljuvani 

- broj 4.22. Građevinsko područje - naselje Purićani 

- broj 4.23. Građevinsko područje - naselje Rajić 

- broj 4.24. Građevinsko područje - naselje Stančići 
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- broj 4.25. Građevinsko područje - naselje Stare Plavnice 

- broj 4.26. Građevinsko područje - naselje Stari Pavljani 

- broj 4.27. Građevinsko područje - naselje Tomaš 

- broj 4.28. Građevinsko područje - naselje Trojstveni Markovac 

- broj 4.29. Građevinsko područje - naselje Veliko Korenovo 

- broj 4.30. Građevinsko područje - naselje Zvijerci 

- broj 4.31. Građevinsko područje - naselje Ždralovi 

 
 

ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

 

Članak 4. 

Članak 8. mijenja se i glasi : 

 

„(1) Obzirom je ovaj Plan izrađen kao dopuna, a korištena je nova katastarska podloga, u 
slučaju sumnje ili spora o točnoj granici i/ili namjeni građevinskog područja naselja, mjerodavan je 
podatak iz osnovnog plana odnosno njegova analognog grafičkog priloga.  

(2) U slučaju sumnje ili spora o namjeni i uvjetima korištenja i zaštite neke površine istu treba 
utvrditi temeljem odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana i posebnih propisa, a razgraničenje treba 
provesti u korist zaštite prostora.“ 

 

ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 5. 

(1) Plan je izrađen u 6 (šest) primjeraka ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Bjelovara i 

potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara, te ovjerenih pečatom i potpisom 

odgovorne osobe stručnog izrađivača koji se imaju smatrati izvornikom. 

(2) Jedan izvornik Plana čuva se u pismohrani Grada Bjelovara, a po jedan izvornik P lana 

zajedno s ovom Odlukom dostavlja se :  

a) Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske 

b) Zavodu za prostorno uređenje Bjelovarsko - bilogorske županije  

c) Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada 

Bjelovara (3 primjerka). 

(3) Uvid u Plan može se obaviti sukladno zakonskim propisima . 

Članak 6.  

Grafički dio Plana te Obvezni prilozi navedeni u članku 3., koji su sastavni dio ove Odluke, nisu 
predmet objave. 
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Članak 7.  

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Bjelovara”.  

 
KLASA:  350-02/15-01/1  
URBROJ: 2103/01-02-16-40  
Bjelovar, 09. ožujka 2016. 

                 PREDSJEDNICA  
              GRADSKOG VIJEĆA 
     Vanja Posavac, dipl.politologinja 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 GRAD BJELOVAR 
 GRADSKO VIJEĆE 

 
 

Na temelju članka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 

153/13) (dalje : Zakon) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara" broj 2/13) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj 
09. ožujka 2016. godine donijelo je:  

 
ODLUKU O IZRADI  

DETALJNOG PLANA UREĐENJA  
„SJEVER I - 1.DIO - DRUGA IZMJENA I DOPUNA“  

 

OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Donosi se Odluka o izradi DETALJNOG PLANA UREĐENJA „SJEVER I - 1.DIO - DRUGA 
IZMJENA I DOPUNA“ ( u daljnjem tekstu : Plan). 

Članak 2. 

Ovom Odlukom utvrđuje se pravna osnova za izradu i donošenje, razlog donošenja i 
obuhvat, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana i drugo propisano člankom 89. Zakona. 
 

PRAVNA OSNOVA  

Članak 3. 

Ova Odluka se donosi temeljem odredbe članka 86. i 89. Zakona kao i Zaključka o 
prihvaćanju „Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih zahtjeva u svrhu utvrđivanja 
osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana“ klasa : 350-02/15-

01/14, ur.broj : 2103/01-02-15-12 („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 4/15) (dalje : 
Izvješće).  

 
RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA  

Članak 4. 

Predmetna površina se izgrađuje temeljem detaljnog plana uređenja „SJEVER I - 1.dio“ 
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/99 i 5/07) (dalje : osnovni Plan) i obodno temeljem 

Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/04, 
3/09 i 6/12) (dalje : GUP).  
 

Osnovni Plan, prema odredbama tada važećih propisa, zamjenjivao je lokacijsku dozvolu i svaki 
zahvat u prostoru detaljno je propisan. Obzirom je od stupanja na snagu osnovnog Plana, 
izmijenjena zakonska regulativa, Plan je potrebno u mjeri, koji osigurava njegovu provedivost, 

uskladiti sa Zakonom. 
 

  



 

 
Dalji razlozi za izradu i donošenje Plana su : 

 usklađenje sa planom višeg reda (GUP), (mijenjan dva puta).  
 korekcija po provedenom postupku legalizacije,  

 korekcija po izvršenoj parcelaciji zemljišta,  

 zahtjevi za gradnjom objekata prema novim rješenjima.  
 

OBUHVAT PLANA 

Članak 5. 

Obuhvat Plan je određen obuhvatom osnovnog Plana i određuje površinu od 0,24 km2 

odnosno 24 ha između ulica : A. Hebranga, Đ. Basaričeka, Osječke i Prilaza A.Hebranga. 
 

Sve zemljišne čestice nalaze se unutar katastarske općine Bjelovar i dio su građevinskog 
područja naselja Bjelovar. 
 

Drugim izmjenama i dopunama Plana obuhvaćene su i sve promjene u tekstualnom dijelu 
osnovnog Plana koje se odnose na razloge za izradu i donošenje Plana. 

 
SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA  

Članak 6. 

Prostor obuhvata je izgrađen većim dijelom individualnim stambenim zgradama i 
djelomično opremljen energetskom, telekomunikacijskom, prometnom i komunalnom 
infrastrukturom. 

 
Osnovna namjena prostora je stambena, te su definirane zone individualnog stanovanja i zone 

kolektivnog stanovanja (višestambenih zgrada). 
 
U proteklom razdoblju područje obuhvata je bilo predmetom intenzivne izgradnje, te je 

sagrađen veći broj individualnih stambenih objekata. Od zone predviđene za individualno 
stanovanje ostalo je neizgrađeno cca 3 ha a od zone predviđene za kolektivno stanovanje 

ostala je još neizgrađena površina od cca 0,5 ha.  
 
U proteklom periodu dio predviđenih zahvata je realiziran kroz izgradnju energetske, prometne 

i komunalne infrastrukture. Produžetkom Ulice M.Jurić Zagorke stambena zona se počela širiti 
prema građevinskom području na sjeveru.  
 

 
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA 

Članak 7. 

Osnovni Plan je u cijelosti definirao oblik i veličinu parcele, detaljnu namjenu površina, 
režime unapređenja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i 

telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjete za izgradnju građevina i poduzimanje drugih 
aktivnosti u prostoru.  

 
  



 

 
Osnovne programske i koncepcijske smjernice za izradu Plana, postavljene su i 

ugrađene dokumente više razine kao i zahtjeve privatnih investitora navedenih u Izvješću . 
 
Ciljevi prostornog razvitka Grada Bjelovara koji se naročito odnose na područje obuhvata Plana 

su: 
 korištenje postojećih već formiranih ili dijelom formiranih i komunalno opremljenih 

prostora (urbanih zona).  
 sanacija i rekonstrukcija u cilju optimalnog korištenja postojećih neiskoristivih ili 

napuštenih prostora u cilju unapređenja prostora i zaštite okoliša.  
 

U području obuhvata Plana propisana je zona pretežno individualne stambene gradnje s 
gustoćom od 50 do 80 stanovnika po hektaru. 
 

Planirana prostorna struktura i raster planiranih ulica u području obuhvata Plana, uvjetovani 
su izgrađenim objektima. 

 
U cilju uklapanja postojećih gospodarskih objekata moguća je izmjena grafičkog i tekstualnog 
dijela Plana sukladno Zakonu. 

 
U cilju uklapanja stvarnog stanja energetske, prometne i komunalne infrastrukture moguća je 

izmjena grafičkog i tekstualnog dijela Plana. 
 
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA 

PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE 
UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA 

Članak 8. 

Za izradu Plana nije potrebno pribavljati posebne stručne podloge s obzirom na to da 
se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih 

dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog 
djelokruga.  
 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA 

Članak 9. 

Odgovarajuća stručna rješenja izraditi će stručni izrađivač Plana ovlašten u postupku 
prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova 
prostornog uređenja  

 
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA PODLOGA ZA KARTOGRAFSKE PRIKAZE PLANA 

Članak 10. 

Kartografski prikazi izrađuju na digitalnim katastarskim podlogama što će ih pribaviti 
Grad Bjelovar sukladno Zakonu. Plana će se izraditi u mjerilu 1: 1000. 

 
  



POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU 

ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA 
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA 

Članak 11. 

 

 
 
PLANIRANI ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH 
POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA 

TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O 
SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA  
 

Članak 12. 

 

Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi izmjena i dopuna Plana Hrvatskom zavodu 
za prostorni razvoj. Nositelj izrade objavit će obavijest o početku izrade izmjena i dopuna Plana 
na mrežnoj stranici Grada i kroz informacijski sustav ISPU. 

 
  



 

 
Nositelj izrade dostavit će ovu Odluku, sukladno članku 90. Zakona, tijelima i 

pravnim osobama navedenim u članku 10. ove Odluke, s pozivom da mu u roku od 30 dana 
dostave zahtjeve za izradu prostornog plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu .  
 

U zahtjevima za izradu prostornog plana moraju se navesti odredbe propisa, sektorskih 
strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se 

temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, 
ali je to dužan posebno obrazložiti. 
 

Početak javne rasprave bit će usklađen s terminom izbora stručnog izrađivača Plana, 
odnosno u roku od 90 dana od potpisa Ugovora s stručnim izrađivačem o izradi.  

 
Rok trajanja javnog uvida određuje se u trajanju od 15 dana od dana početka javne 

rasprave.  

 
Izrada Izvješća o javnoj raspravi : 20 dana od zadnjeg dana roka za dostavu 

prijedloga i primjedbi s javne rasprave.  

 
Izrada Nacrta Konačnog prijedloga : 15 dana od prihvaćanja Izvješća o javnoj 

raspravi. 
 
Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Plana utvrđeni ovom Odlukom mogu 

se mijenjati sukladno zakonskim propisima kao i terminu izradi popratne dokumentacije. Ako 
se iz objektivnih razloga neki od rokova iz ovog članka produlji, osim rokova utvrđenih 

Zakonom, to se 
produljenje, uz posebno obrazloženje, ne smatra protivnim ovoj Odluci. 
 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA 

Članak 13. 

Sredstva za izradu Plana osigurat će u proračunu Grada Bjelovara. 

 
ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Bjelovara“. 

 
KLASA: 350-02/16-01/4 

URBROJ: 2103/01-02-16-7 
Bjelovar, 09. ožujka 2016. 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

     Vanja Posavac, dipl.politologinja 
 
 
 
 

 
 
 

 



                              
 

                            
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
                  GRADSKO VIJEĆE  

    
                                
                      

Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. godine 
razmatralo je Izvješće  o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2015. 
godinu koje je podnio Gradonačelnik,  te  na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta 
Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/13) donosi  

 
 

Z A K L J U Č A K  
 
I  
 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 
2015. godinu koje je sastavni dio ovog Zaključka. 
 

II 
 

Izviješće iz točke I  ovog Zaključka i ovaj Zaključak dostavljaju  se  nadležnom tijelu 
jedinice područne (regionalne) samouprave Bjelovarsko-bilogorske županije radi dostave 
istih Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (MZOIP) i Agenciji za zaštitu okoliša (AZO). 

 
 

III 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada 
Bjelovara".  
 
 
Klasa: 351-01/16-01/7 
Urbroj: 2103-01-02-16-4 
Bjelovar, 09. ožujka 2016.  
                                                                                               PREDSJEDNICA 

                        GRADSKOG VIJEĆA 
                  Vanja Posavac, dipl. politologinja 

 
 
 
 
 
 



 

                

 

                                       
 

            REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

             GRAD BJELOVAR 
                           GRADSKO VIJEĆE    

    
                         

 
Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2016. godine  

razmatralo je Izvješće  o gospodarenju otpadom za 2015. godinu koje je podnijelo trgovačko 
društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar, te na  temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada 
Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13) donosi   

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

I 

 

Prihvaća se Izvješće o gospodarenju otpadom za 2015. godinu koje je sastavni dio 
ovog Zaključka. 

 

II 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".  

 

Klasa: 351-01/16-01/6 
Urbroj: 2103/01-02-16-4                     
Bjelovar, 09. ožujka 2016.  

                                                    
                          PREDSJEDNICA 

                     GRADSKOG VIJEĆA 
                 Vanja Posavac, dipl. politologinja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              



 

                                                       

BROJ: 201  -   257 -1-         2016. 

BJELOVAR, 29. siječnja 2016. 
 
 

 
IZVJEŠĆE 

O GOSPODARENJU OTPADOM  
ZA 2015. GODINU  

 

 

                                                            
 

Bjelovar, siječanj 2016. 



 

 

BROJ: 201  -   257-1-         2016. 

BJELOVAR, 29. siječnja 2016. 

 

 

 

 

 

PREDMET: IZVJEŠĆE O GOSPODARENJU OTPADOM ZA 2015. GODINU 
 

Poštovani!  
 

 

Na temelju članka 32. stavka 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 

br.94/2013), Uprava Komunalca d.o.o. Bjelovar podnosi Izvješće o gospodarenju otpadom za 

2015. godinu, Gradskom vijeću Grada Bjelovara. 
 

SKUPLJANJE OTPADA  
 
 

Prema popisu stanovništva provedenom 2011. godine na području Grada Bjelovara živjelo je 

40.276 stanovnika u 13.781 domaćinstvu, a na području preostalog dijela bivše općine Bjelovar, 

osam općina - Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i 

Zrinski Topolovac, 19.337 stanovnika u 6.303 domaćinstva. Skupljanje i odvoz komunalnog otpada 

kao i neopasnog otpada, s predmetnog područja, obavlja komunalna tvrtka Komunalac d.o.o. 

Bjelovar od 17.38 domaćinstava (86,58% od ukupnog broja domaćinstava). Otpad se odvozi iz 

112 od ukupno 113 naselja s predmetnog područja ili iz 99,12 % naselja, a skupljeni otpad odvozi 

se na odlagalište neopasnog otpada "Doline".  Ne odvozimo otpad iz samo jednog naselja na 

području općine Šandrovac-Lasovac Brdo ( 20.084-17388=2.696 domaćinstava).  

UČEŠĆE POJEDINIH JLS U ORGANIZIRANOM ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA NA DAN 31.12.2015. 

R 
B 

      NASELJA 

% 

  DOMAĆINSTVA 

% 

JEDINICA 
LOKALNE BROJ UKUPNO OBUHVAĆENA UKUPNO OBUHVAĆENA 

SAMOUPRAVE STANOVNIKA NASELJA ORGANIZIRANIM DOMAĆINSTAVA ORGANIZIRANIM 

  2011.   ODVOZOM 2011. ODVOZOM 

1.  BJELOVAR 40.276 31 31 100,00 13.781 12.559 91,13 

2. KAPELA 2.973 26 26 100,00 1.025 775 75,61 

3. NOVA RAČA 3.434 13 13 100,00 1.116 916 82,08 

4. ROVIŠĆE 4.875 12 12 100,00 1.387 1089 78,51 

5. SEVERIN 879 2 2 100,00 309 192 62,14 

6. ŠANDROVAC 1.775 7 6 85,71 596 428 71,81 

7. V. PISANICA 1.774 8 8 100,00 618 472 76,38 

8. V. TROJSTVO 2.731 11 11 100,00 992 802 80,85 

9. Z.TOPOLOVAC 896 3 3 100,00 260 155 59,62 

 

UKUPNO 59.613 113 112 99,12 20.084 17.388 86,80 

 
59.613/119.743=49,78 % BBŽ 

 
17.432x2.968=51.608 59.613/20.084=2.968 

 

JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 

NA PODRUČJU PRUŽANJA USLUGE 

                     GRAD BJELOVAR  

 



 

 
 

31.12.2013. 

STANJE NA DAN 31.12.2015. GODINE 



 

Komunalni otpad se iz Grada Bjelovara organizirano skuplja i odvozi 2 puta tjedno, a iz naselja sa 
šireg područja Grada Bjelovara (rubna naselja Grada Bjelovara) 1 puta tjedno. Skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada iz gospodarstva obavlja se 1-6 puta tjedno ili po potrebi. U općinama u kojima 
se provodi organizirano skupljanje i odvoz otpada, odvoz otpada od domaćinstava kao i iz 
gospodarstva obavlja se jedanput tjedno ili jedanput u dva tjedna. Korisnici usluga tvrtke 
Komunalac d.o.o. svoj otpad skupljaju i iznose na za to predviđeno mjesto većinom u: posudama 
120 litara, plastičnim vrećama, posudama 240 litara, spremnicima 1.100 litara i spremnicima 5 m3.  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASELJA NA PODRUČJU 
 GRADA BJELOVARA 

UČESTALOST 
 ODVOZA 

1. BJELOVAR 2 X TJEDNO 

2. BREZA 1 X TJEDNO 

3. BREZOVAC 1 X TJEDNO 

4. CIGLENA 1 X TJEDNO 

5. GALOVAC 1 X TJEDNO 

6. GORNJE PLAVNICE 1 X TJEDNO 

7. GORNJI TOMAŠ 1 X TJEDNO 

8. GUDOVAC 1 X TJEDNO 

9. KLOKOČEVAC 1 X TJEDNO 

10. KOKINAC 1 X TJEDNO 

11. KUPINOVAC 1 X TJEDNO 

12. LETIČANI 1 X TJEDNO 

13. MALA CIGLENA 1 X TJEDNO 

14. MALO KORENOVO 1 X TJEDNO 

15. NOVI PAVLJANI 1 X TJEDNO 

16. NOVOSELJANI 2 X TJEDNO 

17. OBROVNICA 1 X TJEDNO 

18. PATKOVAC 1 X TJEDNO 

19. PRESPA 1 X TJEDNO 

20. PRGOMELJE 1 X TJEDNO 

21. PROKLJUVANI 1 X TJEDNO 

22. PURIĆANI 1 X TJEDNO 

23. RAJIĆ  1 X TJEDNO 

24. STANČIĆI 1 X TJEDNO 

25. STARE PLAVNICE 2 X TJEDNO 

26. STARI PAVLJANI 1 X TJEDNO 

27. TOMAŠ 1 X TJEDNO 

28. TROJSTVENI MARKOVAC 2 X TJEDNO 

29. VELIKO KORENOVO 1 X TJEDNO 

30. ZVIJERCI 2 X TJEDNO 

31. ŽDRALOVI 2 X TJEDNO 

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE UČESTALOST ODVOZA U 2015. 
GODINI OPĆINA KAPELA 1X TJEDNO 

OPĆINA NOVA RAČA 1X TJEDNO 

OPĆINA ROVIŠĆE OD 01.04.2015. 1X TJEDNO 

OPĆINA SEVERIN 2X MJESEČNO 

OPĆINA ŠANDROVAC OD 01.04.2015. 1X TJEDNO 

OPĆINA VELIKA PISANICA OD 01.04.2015. 1X TJEDNO 

OPĆINA VELIKO TROJSTVO OD 01.04.2015. 1X TJEDNO 

OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC OD 01.04.2015. 1X TJEDNO 



 

 
 

 

REKAPITULACIJA ODLOŽENOG OTPADA U 2015. GODINI 
 

1. Komunalni otpad   - 11.482 tona : 261 dan = 43,99  t/dan 

2. Proizvodni otpad po svom 

    sastavu sličan komunalnom  

    otpadu                                   -  3.177 tona : 261 dan = 12,17 t/dan 

3. Fizičke i pravne osobe, 

     vlastiti prijevoz                    -      528 tona : 261 dan =   2,02  t/dan 

4. Otpad nastao od čišćenja 

     gradskih prometnica 

     autočistilicom 

    487 m³ x 221 = 107.627 kg =         108 tona : 261 dan =   0,69 t/dan 

    SVEUKUPNO:              15 295 tona godišnje ili  58,60 t/dnevno 

 

REKAPITULACIJA KOLIČINA OTPADA (U TONAMA) 

GODINA KOMUNALNI 

PROIZVODNI 
PO SVOM 
SASTAVU 
SLIČAN 

KOMUNALNOM 

VLASTITI 
PRIJEVOZ 

OTPAD OD 
ČIŠĆENJA 

UKUPNO 

2015. 11.482 3.177 528 108 15.295 

STANJE NA 
DAN 31.12.2015.  



 

  Na kraju da bi pregled bio što potpuniji navodimo da je organiziranim odvozom otpada bilo 

31.12.2015. godine obuhvaćeno ukupno 17.388 domaćinstava. 

11.481,938 kg : 17.388 = 660,34 kg : 2,968 = 222,49 kg/stanovniku/godišnje : 365 dana 

= 0,61 kg/stanovniku/dnevno. 

Količine otpada: 222,49 kg/stanovniku/godišnje, 660,34 kg/domaćinstvu/godišnje,  
                                        0,61 kg/stanovniku/dnevno,       1,81 kg/ domaćinstvu /dnevno. 
 
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM 

Sukladno navedenim zakonskim odredbama, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava 
gospodarenja komunalnim otpadom  Gradsko vijeća Grada Bjelovara donijelo  je 11. studenog 
2010. Plan gospodarenja otpadom Grada Bjelovara (u nastavku PGO) za razdoblje od 2010. do 
2015. godine ("Službeni glasnik Grada Bjelovara",  broj 10/2010). Budući da PGO ostaje na snazi 
do konca 2015. godine Grad Bjelovar, treba hitno pristupiti izradi novog prijedloga PGO, i na 
prijedlog PGO ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) 
samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: nadležnog upravnog tijela). 
Nadležno upravno tijelo izdaje prethodnu suglasnost ako utvrdi da je prijedlog PGO usklađen s 
odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i Plana. PGO GBJ donosi 
GV GBJ za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po potrebi. PGO GBJ treba 
objaviti se u SGGBJ. Nacrt Plana gospodarenja otpadom JLS objavljuje se radi pribavljanja 
mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Posredstvom medija Ministarstvo, odnosno JLS izvješćuju 
javnost o mjestu na kojem je nacrt PGO dostupan te načinu i vremenu iznošenja mišljenja, 
prijedloga i primjedbi. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja ne može 
biti kraći od 30 dana od dana objave. Odlukom Gradonačelnika Grada Bjelovara 09. rujna 2015. 
godine imenovana je radna skupina za izradu Nacrta PGO GBJ za razdoblje od 2016. do 2021. 
godine. 

  
PGO GBJ prema Zakonu  o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013) mora 

sadržavati najmanje slijedeće: 
1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području JLS, uključujući 

ostvarivanje ciljeva, 
2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, 

odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva, 
3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te 

statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, 
4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, 
5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, 

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, 
6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim 

kategorijama otpada, 
7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 
8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada, 
9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, 
10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu 

mjera gospodarenja otpadom, 
11. rokove i nositelje izvršenja Plana. 
 

Grad Bjelovar treba za prijedlog PGO ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice 
područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša  - izrađeni prijedlog Plana 
treba biti potvrđen od županijskog tijela nadležnog za zaštitu okoliša, i tek tada je postupak izrade 
Plana završen. Budući da je istekao PGO u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine 
Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11, a novi PGO u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2016. – 
2021. godine, nije donesen već je samo u razdoblju od 21. rujna do 20. listopada 2015. održana 
javna rasprava o strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu PGO u rh za razdoblje 2016. – 2021. 
godine, dinamiku donošenja PGO GBJ treba prilagoditi i usuglasiti sa PGO RH. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/299087.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_126_3261.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_31_682.html


 

ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA 
 

Na području Grada Bjelovara Komunalac d.o.o. Bjelovar kao isporučitelj usluge 
kontinuiranao formira zelene otoke ( ekootoke ). Broj zelenih otoka na području Grada Bjelovara 
određuje isporučitelj usluge uz suglasnost Upravnog odjela. Korisnici usluge u obvezi su na mjestu 
nastanka, ovisno o njegovom podrijetlu odnosno vrijednosnim svojstvima koja se mogu iskoristiti 
odvojeno prikupljati staklenu ambalažu, PET ambalažu, papir, tekstil i baterije, te ih odlagati u 
odgovarajući spremnik. Korisnicima usluge zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada ( 
plastične ambalže, stakla, papira, tekstila, te baterija), čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, u 
tipizirane posude za komunalni otpad, kontejnere ili PE vreće za komunalni otpad. 
Na području Grada Bjelovara i osam općina postavljeno je: 155 spremnika za papir 
                                                                                               154 spremnika za plastiku-metal      
                                                                                                 73 spremnika za staklo 
                                                                                                 14 spremnika za tekstil 
                                                                                                 31 spremnik za otpadne baterije,  
                                                                                                   Sveukupno: 427 spremnika, koji su nakon postupka 
                                                                          JN uglavnom sufinancirani od strane FZOEU. 

 
Različite vrste spremnika nalaze se na čak 205 različitih lokacija, od toga 154 na području 

Grada Bjelovara. Budući da se na 73 lokacije nalaze minimalno spremnici za papir, plastiku-metal i 
staklo, to u konačnici rezultira činjenicom da jednom eko otoku gravitira 551,73 stanovnik, što je 
zadovoljavajući prosjek, uzevši u obzir i činjenicu da se određene komponente korisnog otpada 
papir, plastika, božićna drvca, granje i glomazni otpad prikupljaju i sustavom od vrata do vrata, na 
kućnom pragu. Ukupan broj spremnika na području Grada Bjelovara je 325.  

Glavnina onoga što traži novi Zakon kod nas u primjeni već desetak godina u smislu 
odvojenog prikupljanja putem eko-otoka, a staklo se odvojeno prikuplja već 25 godina. Zakonom o 
održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13 ), koji je stupio na snagu 23. srpnja 2013. godine, 
propisane su određene obveze jedinica lokalne samouprave u sustavu gospodarenja otpadom, 
između ostalog i obveza postave odgovarajućeg broja i vrste spremnika za odvojeno sakupljanje 
problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila. Rok za ispunjenje 
obveze odvojenog prikupljanja otpada, sukladno članku 179. naprijed navedenog  Zakona bio je 
24. srpnja 2014. godine, što je Grad Bjelovar ispunio. 

 
 

POSLOVNE AKTIVNOSTI U DRUŠTVU VEZANE UZ OBVEZE JLS PREMA ZAKONU O 
ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM U 2015. GODINI 

 
1. Nabava 1.000 PE kompostera za biootpad volumena 350 litara-isporučeno i podijeljeno 

građanima 1.000 komada, ukoliko se ovome broju pribroji 300 kompostera podijeljenih u 2014. 
godini dolazimo do podatka da je građanima besplatno podijeljeno ukupno 1.300 PE 
kompostera za biootpad. 

 

                                                      
 
 
 
 
 



 

2. Nabava 8.300 PE posuda za biootpad volumena 120 litara-smeđe-posude isporučene i 
uskladištene od 05. do 15.06.2015. godine. 

 

 
 

3. Nabava dvokomornog autosmećara za skupljanje komunalnog i korisnog otpada-
isporučeno vozilo 29.05.2015. godine, registrirano i stavljeno u funkciju na prikupljanju korisnog 
otpada. Kamion sa DAF CF šasijom i COSECO K5 B SELECTIVE nadogradnjom. Riječ je o 
dvokomornoj nadogradnji za selektivno sakupljanje otpada, komore nadogradnje su fizički 
odvojene, te rade potpuno neovisno jedna od druge (npr. sabijanje, podizanje, pražnjenje...) 
Što se tiče sigurnosti nadogradnja je proizvedena po najstrožim EU normama kao što je CE i 
EN1501-1. 

 

 

 
 
4. Proširenje tijela odlagališta i nabava i montaža mosne vage 40 tona na odlagalištu 

neopasnog otpada "DOLINE".  
 

 - Naziv građevine:  Proširenje tijela odlagališta  na odlagalištu otpada  Doline u Bjelovaru 
 - Naručitelj: Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 
 - Izvoditelj:  Werkos d.o.o. Osijek, Ulica borova 6 
 - Nadzor:  Ured ovlaštenog inženjera Ljuba Carek, dipl.ing.građ., Bjelovar, Borisa 
   Papandopula 16  
-Građevna dozvola Klasa: UP/I-361-03/98-01/320, UR.BROJ: 2103-04-02-92-2, od 29. 09. 
 1998. godine  
-Projektna dokumentacija: Izvedbeni projekt ulazno izlazne zone i proširenja, zajednička 
 oznaka projekta: 82/13, od siječnja 2014. godine, broj knjige: IP 01-1, glavni projektant:  
 Danko Fundurulja, dipl.ing.građ.  

http://www.o-k-teh.hr/sites/default/files/kom%20bjel%202.jpg


 

           Radovi na samom tijelu odlagališta su dovršeni, isporučena je i montirana 40 t  
vaga.Očekujemo  tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole za novu kazetu od cca 1 
ha, kojom će biti osigurano nesmetano odlaganje otpada u narednom periodu za Grad  
Bjelovar i osam okolnih općina. 

           Ukupna vrijednost izvršenih radova iznosi:                                       1.040.571,70 kn 
Stručni nadzor proširenja tijela odlagališta:                                            17.000,00 kn       
                                                                                      Svekupno:  1.057.571,70 kn 
Sredstva pomoći Fonda (60 % vrijednosti) iznose:                              634.543,02 kn 
Sredstva Grada Bjelovara (20 % vrijednosti ) iznose:                          211.514,34 kn 
 
Sredstva Komunalca d.o.o. Bjelovar ( 20 % vrijednosti ) iznose:         211.514,34 kn 
                                                                                       Svekupno: 1.057.571,70 kn 

 



 

 
5. Gradnja reciklažnog dvorišta 
 

U 2015. godini je krenula gradnja reciklažnog dvorišta u ulici Tomaše Garika Masaryka, koje 
sufinancira FZOEU i biti će namijenjeno za prihvat manjih količina otpada od građana.  

Natječaj za gradnju i opremanje RD objavljen u EOJN 30. lipnja 2015. godine. Procijenjena 
vrijednost nabave 1.948.050,00 kn+ PDV, a na temelju rezultata natječaja postignuta je slijedeća 
cijena: 1.888.095,71 kn+ PDV. Radove na gradnji i opremanju RD izvodi najpovoljniji ponuditelj 
odabran putem javnog natječaja  Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad. Radovi bi trebali biti 
gotovi u roku od 120 kalendarskih dana. Učešće u financiranju Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost iznosi 80 %, dok Grad Bjelovar i Komunalac d.o.o. Bjelovar financiraju 
preostali iznos u jednakom omjerima po 10 %.  

 
 

RB Naziv investicije Jedinica mjere Planirana 
količina 

Učešće 
FZOEU 

Učešće 
GRAD 

Učešće 
Komunalac 

Ukupno bez 
PDV-a 

5. 
Gradnja i opremanje 
reciklažnog dvorišta 

paušalno 1 80% 10% 10% 1.888.095,71 

 

Redni broj UKUPNO Učešće FZOEU Učešće GRAD Uč. Komunalac PDV  

5. 1.888.095,71 1.510.476,57 188.809,57 188.809,57 472.023,93 

 

 



 

 

 
 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom određena je obveza JLS da izvršava obvezu 
odvojenog prikupljanja otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih 
dvorišta (RD), odnosno mobilne jedinice na svom području, te postavljanje odgovarajućeg broja i 
vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, 
plastike i tekstila, koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na 
javnoj površini. 

RD je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom 
skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada od građana. Tretira se kao građevina za 
gospodarenje otpadom, te kao takvo mora biti predviđeno u prostornom planu i zahtijeva izradu 
tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim 
važećim propisima. JLS koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje 
najmanje jednog RD i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području. 
Ukupna površina RD trebala bi iznositi 890 m2, a raspored površina oblikovan je prema zahtjevima 
tehnološkog procesa.  



 

RD bi se sastojalo od transportnih površina, objekta za doradu ambalažnog otpada, radnog 
prostora za radnike, pomoćnih prostorija,mobilnog ekološkog spremišta, montažnog objekta za 
skladištenje ambalažnog otpada, platoa s komunalnim kontejnerima na kotačima manjeg 
volumena i zatvorenih komunalnih kontejnera. U RD obavljao bi se prijem manjih količina otpada, 
vaganje, razvrstavanje prema komponentama i ključnom broju, privremeno skladištenje i 
odvoženje od strane ovlaštenih tvrtki ili vlastitim transportom. Lokacija RD nalazi se na parkiralištu 
pored Autobusnog kolodvora, Trg kralja Tomislava 1, koje je  u vlasništvu Komunalca d.o.o. 
Bjelovar i koje je Generalnim urbanističkim planom Grada Bjelovara, predviđeno za predmetnu 
namjenu.  

JLS mora izgraditi barem još jedno RD namijenjeno građanima Grada Bjelovara, te je 
planirano još jedno RD na lokaciji budućeg Centra za gospodarenje otpadom Doline. 

Gradnja RD je svakako stepenica više u hijerarhiji gospodarenja otpadom u našem gradu, 
te omogućuje građanima Bjelovara kvalitetnije gospodarenje otpadom, u smislu da ne moraju kao 
dosada čekati akcije odvoza glomaznog otpada, već npr. mogu sami svoju dotrajalu perilicu rublja 
ili dio namještaja dovesti u RD. No od građana se zahtijeva i određena disciplina u smislu da 
dovezu razvrstan otpad, te tako olakšaju pravilno postupanje s istim. U RD građani bi mogli odložiti 
papir, karton, plastiku, metalnu ambalažu, stare baterije, stakleni ambalažni otpad, PET – boce, 
PE – foliju, limenke, otpadne gume, metalni glomazni otpad, elektronički otpad, glomazni otpad, 
akumulatore, a ukoliko se ishode potrebite dozvole i osigura zbrinjavanje i  stiropor, ravno staklo,... 

 

6. Prikupljanje papira i plastike na kućnom pragu 

                                 
Komunalac u 2016. godini na području Grada  Bjelovara organizira odvoz papira i plastike u 

posebnim plavim i žutim vrećama za sve korisnike u obiteljskim kućama. Odvojeno se skuplja 
papir i plastika iz  9700 obiteljskih kuća putem plavih i žutih vreća i od 3000 stanova putem kutija 
za papir. Stanari svih stambenih zgrada na području Grada Bjelovara pored spremnika za papir na 
javnim površinama, od 06. kolovoza 2013. godine papir mogu izdvojeno skupljati iz komunalnog 
otpada i putem kutija za papir u kojima se nalazi plava PEHD vreća, koje smo u dogovoru sa 
upraviteljima zgrada postavili na ulaze, ili na drugo prikladno  mjesto, kako bi svi stanari mogli 
sudjelovati u akciji. Svaki stanar je dobio i pripadajući letak sa konkretnim uputama. 

Stanarima u obiteljskim kućama smo besplatno dostavili na njihove kućne adrese 9700 
kompleta od po 12 žutih i 12 plavih vreća i letak sa uputama za odvajanje plastike i papira. Papir i 
plastika  se odvoze jednom mjesečno u terminu odvoza komunalnog otpada i to svaki prvi radni 
ponedjeljak, utorak, srijedu, četvrtak i petak u mjesecu počevši od 7:00 sati ujutro. Napunjene 
plave i žute vreće treba samo iznijeti na javnu površinu pored posude za komunalni otpad, a veće 
kartonske kutije ili plastične predmete mogu se odložiti pored vreće. Odvojeno skupljenu plastiku i 
papir predajemo ovlaštenim skupljačima na recikliranje.  

Stanari svih obiteljskih kuća na području Grada Bjelovara od 20. prosinca 2012. godine 
papir odvajaju na kućnom pragu, na način da se isti skuplja od vrata do vrata, iz svakog od 31 
naselja na području Grada Bjelovara, dakle od Kupinovca na sjeveru do Galovca na jugu, od 
Rajića na zapadu do Ciglene na istoku. Možemo reći da su građani pozitivno reagirali na selekciju 
otpada u svome kućanstvu, te smo u 2012. godini prikupili 145,71 tonu papira,  u 2013. godini 
211,26 tona papira,  u 2014. godini 266,74 tone papira, a u 2015. godini 301,06 tona papira. 

Zahvaljujemo na suradnji cijenjenim sugrađanima, te ih pozivamo da zajednički skupimo još 
više papira u 2016. godini tako da ista bude rekordna  po količinama odvojeno skupljenog papira. 

 
 



 

Tijekom 2012. godine pokrenut je pilot projekt skupljanja papira, na užem području Grada 
Bjelovara i te godine je skupljeno i predano na reciklažu 87.100 kg papira, dok je putem eko otoka 
prikupljeno još 58.610 kg papira, dakle ukupno u 2012. godini skupljeno je 145.710 kg papira. 

 Od siječnja 2013. godine, papir se skuplja iz svih obiteljskih kuća na području Grada 
Bjelovara, a od kolovoza 2013. i iz stambenih zgrada i poslovnih prostora. Na ovaj način je u 2013. 
godini skupljeno 190. 040 kg, a putem eko otoka još 21.220 kg papira, dakle ukupno u 2013. 
godini skupljeno je 211.260 kg papira, što je 44,99 % više nego u 2012. godini, ili 65.550 kg više 
nego u 2012. godini.  

U 2014. godini skupljeno je 266. 740 kg papira, što je 26,26 % više nego u 2013. godini, ili 
55.480 kg više nego u 2013. godini.  

U 2015. godini skupljeno je 301. 060 kg papira, što je 12,87 % više nego u 2014. godini, ili 
34.320 kg više nego u 2014. godini.  

 Samo u mjesecu srpnju 2015. godine skupljeno je 37.820 kg papira što predstavlja 
apsolutni mjesečni rekord, od početka organiziranog prikupljanja papira. U mjesecu studenom 
2015. godine skupljeno je 34.280 kg papira, što je dvostruko više od količina skupljenih u prošloj  
godine u mjesecu studenom, kada je skupljeno svega 16.640 kg. 

 

MJESECI 2014. 2015.

I. 27.740 25.940

II. 11.040 11.340

III 18.080 24.340

IV. 18.680 24.220

V. 21.520 20.440

VI. 14.120 23.340

VII. 36.600 37.820

VIIII. 21.200 19.920

IX. 30.300 28.540

X. 27.120 24.620

XI. 16.640 34.280

XII. 23.700 26.260

UKUPNO 266.740 301.060

PRIKUPLJENE KOLIČINE PAPIRA U GRADU BJELOVARU PO MJESECIMA-2014.-2015.

 
 

 



 

PRIKUPLJENE KOLIČINE PAPIRA U GRADU BJELOVARU 

GODINA KOLIČINA PAPIRA  ( U KG) 

2003. 16.815 KG 

2004. 70.155 KG 

2005. 91.260 KG 

2006. 85.315 KG 

2007. 81.615 KG 

2008. 61.830 KG 

2009. 79.440 KG 

2010. 90.876 KG 

2011. 83.680 KG 

2012. 145.710 KG 

 2013. 211.260 KG-+65.550 KG 

2014. 266.740 KG-+55.480 KG 

2015. 301.060 KG-+34.320 KG 

UKUPNO: 1.585.756 KG 

  

 
 

7.       Rješenje o okolišnoj dozvoli 
08. lipnja 2015. godine nakon 502 dana od dana podnošenja zahtjeva ( 22.01.2014.! )  
ishođeno je Rješenje o okolišnoj dozvoli za odlagalište Doline sukladno Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom uz napomenu da je rok važenja ovog rješenja 31.12.2018. godine. 



 

 
 
8. Dozvola za gospodarenje otpadom 

 
04. prosinca 2015. godine nakon 680 dana od dana podnošenja zahtjeva ( 22.01.2014.! ) 
dobivena je Dozvola za gospodarenje otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom uz napomenu da će se revizija ove dozvole obaviti do 31.12.2017. godine. 

 
 
9. ISO 9001 I ISO 14001 
 

Želeći podići kvalitetu usluga i povećati zadovoljstvo svih korisnika Komunalac  d.o.o. Bjelovar 
je tijekom 2015. godine uveo sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i ISO 14001 sustav 
upravljanja okolišem, te dobio odgovarajuće cerifikate. Tako se unutar ISO sustava upravljanja 
kvalitetom i okolišem vode procesi vezani za gospodarenje otpadom, održavanje javnih površina i 
nerazvrstanih cesta, upravljanje grobljima i pogrebnim uslugama, te tržnicom i gradskim 
parkiralištima 

.  



 

 10. Odvoz granja 
Poučeni prošlogodišnjim dobrim odjekom u javnosti akcije organiziranog prikupljanja granja, 

provedene 03. i 04. travnja 2014.  i 21. ožujka 2015. godine namjera nam je da i ove godine 
organiziramo akciju na istom području. U sklopu akcije bi se prikupljalo granje, živica čempresa 
bez zemlje i korijenja, a ne bi se prikupljalo trava, lišće i cvijeće. Akciju planiramo u subotu 02. 
travnja 2016. godine. U sklopu akcije u 2014. godini prikupljeno je 26.160 kilograma granja,a u 
2015. godini 52.660 kilograma granja koje je samljeveno mobilnom drobilicom i predano 
ovlaštenim oporabiteljima.  

Naime cilj nam je iz komunalnog otpada izdvojiti što veću količinu biorazgradivog otpada i 
tako smanjiti ukupnu količinu otpada u posudama za komunalni otpad.  
 2013. godine smo skupili 1.510 komada božićnih jelki,  2014. godine 1.231 komad ili 7,46 
tona,  2015. godine 1.853 komada ili 10,84 tone, a 2016. godine 1.857 komada ili 14,58 tona.   

U 2014. godini smo osim 7,46 tona borova, smreka i jelki, skupili i 90,06 tona granja i 
različitog drvenog otpada izdvojenog iz glomaznog otpada, što čini ukupno 97,52 tone. Ovoj 
količini svakako treba dodati i 266,74 tone papira i 19,14 tona tekstila, prikupljenog u 2014. godini,  
tako da je ukupno skupljeno  383,400 tona biorazgradivog otpada. 

U 2015. godini smo osim 10,84 tone borova, smreka i jelki, skupili i 52,66 tona granja i 
različitog drvenog otpada izdvojenog iz glomaznog otpada, što čini ukupno 63,50 tona. Ovoj 
količini svakako treba dodati i 301,06 tona papira i 12,99 tona tekstila, prikupljenog u 2015. godini,  
tako da je ukupno skupljeno  377,55 tona biorazgradivog otpada.   

 

 
 
11. Odvoz EE otpada 
U suradnji s Florom postavili smo spremnik za elektronički otpad u dvorištu Komunalca, a 

na našim blagajnama nalaze se kutije za štedne i ine žarulje, gdje ih građani mogu odložiti bez 
naknade.  

                                                   



 

EE OTPAD-Električni i elektronički uređaji i oprema su svi uređaji koji za svoj rad koriste električnu 
energiju ili baterije. 

1. veliki kućanski uređaji kao npr: električni štednjaci, strojevi za pranje rublja, hladnjaci; 

 

2. mali kućanski uređaji kao npr: usisavači, glačala, tosteri, uređaji za sušenje kose;  

 

3. oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije kao npr: računala, pisači, kopirna 
oprema, kalkulatori, telefoni, mobiteli; 

 

4. oprema široke potrošnje za razonodu kao npr: radio i TV aparati, videokamere, hi-fi uređaji, 
glazbeni instrumenti; 

 

5. rasvjetna oprema npr.: žarulje, štedne žarulje, fluorescentne cijevi itd.; 

 

6. električni i elektronički alati kao npr: bušilice, pile, šivaći strojevi; 

 

7. igračke, oprema za razonodu i športska oprema kao npr: videoigre, računala za biciklizam, 

ronjenje, trčanje, veslanje i sl.;  



 

8. medicinski uređaji kao npr: uređaji za dijalizu, kardiološki uređaji, analizatori, radioterapijska 
oprema; 

9. instrumenti za nadzor i upravljanje kao npr: detektori dima, termostati, instrumenti za nadziranje 
i sl.; 

10. samoposlužni aparati kao npr: automatski uređaji za izdavanje toplih napitaka, za izdavanje 
novca i sl. 

OVDJE MOŽETE ODLOŽITI SVE VRSTE  
OTPADNIH ŽARULJA 

(štedne žarulje, halogene žarulje, fluorescentne cijevi itd…) 
 

 
 

Električni i elektronički otpad (uređaji i oprema koji za svoj rad koriste električnu energiju ili 

baterije) – odlažite ih odvojeno od ostalog otpada. Neuporabljivi hladnjaci, zamrzivači, perilice i 

sušilice rublja, perilice posuđa, štednjaci, električni radijatori, klima-uređaji, TV prijamnici, mobilni 

telefoni itd. ne smiju se odlagati uz komunalni otpad ali možete ga bez naknade zbrinuti iz vašeg 

doma, pozivom na: tel. 0800 444 10 radnim danom od 8:00 – 16:00, online prijava 

www.eeotpad.com, e-mail prijava@eeotpad.com, možete ih odložiti u zelenom spremniku u: 

dvorištu Komunalca d.o.o., Ferde Livadića 14 a, tel. 622 100, rasvjetna tijela (štedne i halogene 

žarulje, fluorescentne cijevi itd.) odložite u kutiji ili vrećici radi lomljivosti staklenih dijelova u 

posebnu kutiju na blagajnama Komunalca d.o.o., Ferde Livadića 14 a i na  Gradskoj tržnici, tel.  

622 100. 

Molimo odložite ih u kutiji ili vrećici radi lomljivosti staklenih dijelova. 

 
 
Glomazni otpad se dva puta besplatno odvozi od građana iz obiteljskih kuća, a u užoj 

gradskoj jezgri i stambenim zgradama putem 107 kontejnera na različitim lokacijama o čemu su 
građani izviješteni putem letka. 

Na isti način planiramo povećati količine izdvojenog korisnog otpada npr. plastike, stakla, 
metalne ambalaže itd.U planu je i tiskanje vodiča o postupanju s otpadom, koji bi građane trebao 
educirati i olakšati snalaženje glede otpada. 
 Tijekom proteklih godina u Gradu Bjelovaru, Komunalac d.o.o. Bjelovar je putem ekootoka i 
skupljanjem od vrata do vrata odvojeno sakupio 1.575,328 tona stakla i staklene ambalaže, 
1.585,756 tona papira i kartonske ambalaže, 82,348 tona plastike, 6,928 tona starih baterija i 
42,730 tona rabljene odjeće i obuće, te 4,601 tonu EE otpada.. 

http://www.eeotpad.com/
mailto:prijava@eeotpad.com


 

Staklo Papir Plastika Stare baterije Tekstil

Električni i 

elektronički 

otpad

1996. 35.200

1997. 39.500

1998. 28.968

1999. 38.284

2000. 44.812

2001. 58.480

2002. 122.353

2003. 166.202 16.815 94

2004. 241.707 70.155 1.370 279

2005. 272.215 91.260 29.250 461

2006. 52.090 85.315 2.805 511

2007. 28.647 81.615 1.290 835

2008. 26.381 61.830 945 621

2009. 51.871 79.440 1.225 748

2010. 47.663 90.876 4.060 594

2011. 61.023 83.680 3.383 594

2012. 58.617 145.710 5.270 528

2013. 50.710 211.260 6.720 614 10.600

2014. 71.110 266.740 10.520 614 19.140 766

2015. 79.495 301.060 15.510 435 12.990 3.835

Ukupno 1.575.328 1.585.756 82.348 6.928 42.730 4.601

Godina

Količine odvojeno skupljenog komunalnog otpada putem ekootoka (kg/god.)

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



 

Nabrojene količine korisnog otpada nisu završile na odlagalištu neopasnog otpada Doline, već su  
predane ovlaštenim oporabiteljima. Zahvaljujući naprijed navedenom i odvojenom skupljanju 
papira i kartonske ambalaže, te stakla i plastike putem trgovačkih centara, količine otpada na 
odlagalištu padaju već petu godinu zaredom, dijelom zbog manje poslovne aktivnosti gospodarskih 
subjekata, pada životnog standarda građana, ali i primarne reciklaže unatoč povećanju broja 
domaćinstava obuhvaćenih organiziranim odvozom otpada.  

U odnosu na 2014. godinu količina otpada smanjena je za 1,13 %, a jedan od razloga je te 
bolji obuhvat korisnika u sustavu primarne reciklaže. 

 
ZBRINJAVANJE OTPADA 
 

  Zbrinjavanje otpada se provodi odlaganjem otpada na odlagalištu neopasnog otpada 

"Doline". Lokacija odlagališta neopasnog otpada "Doline" je površine cca 9,9853  ha, vlasnik 

zemljišta je Grad Bjelovar. Najbliže naselje odlagalištu otpada je Mala Prespa na udaljenosti 500 

m, dok je naselje Stari Pavljani udaljeno 1000 m. S obzirom na provedene hidrogeološke istražne 

radove, teren na lokaciji je izgrađen od glinovito prašinastih, slabopropusnih i relativno stabilnih 

materijala. Najbliži vodotok je potok Berak koji se nalazi 100 m od lokacije. Do odlagališta se 

dolazi asfaltiranom cestom.  

Odlagalište otpada "Doline" je prvo odlagalište u RH izgrađeno prema svim tada važećim 

zakonskim propisima uvažavajući sve mjere zaštite. Donji brtveni sloj odlagališta sastoji se od: 

gline debljine preko 6 m (k = 3,17 x l0
-9

 m/s) i HDPE folije, geotekstila i drenažnog sloja. Na 

odlagalištu je također izvedena plinodrenaža. Od strojeva posjedujemo 1 buldozer i kompaktor koji 

svakodnevno razastiru dovezen otpad, nabijaju ga, te ga perekrivaju zemljom.  

Odlagalište je ograđeno ogradom visine 2 m i čuvano svakodnevno 24 sata čuvarskom 

službom i posjeduje videonadzor. Na odlagalištu je zaposleno 6 radnika. Izgrađen je objekt za 

zaposlene s perilištem. Vodi se redoviti monitoring, očevidnik i dezinsekcija i deratizacija.  

Odlagalište je započelo s radom 16.11.1998. godine. 

Mjere zaštite okoliša 

Mjere za zaštitu voda  

 Procjedna voda koja se stvara skuplja se sustavom drenažnih cijevi i odvodi u sabirni bazen s 

retencionom lagunom. 

 Sabirni bazen i retencijsku lagunu izvedeni su kao vodonepropusni objekti. 

 Kontrolira se sastav i količina procjednih voda kako bi se na temelju sastava i dinamike 

nastajanja mogle planirati mjere za obradu.  

 Za skupljanje slivnih oborinskih voda izgrađen je vodonepropusni betonski obodni kanal oko 

skoro cijelog odlagališta. 

 Sanitarno fekalne vode skupljaju se u nepropusnu sabirnu jamu. 

 Vode od pranja vozila i opreme obrađuju se na separatoru ulja i masti te taložniku. 

Mjere za zaštitu zraka 

 Kontrolirano se skupljaju i odvode plinovi koji nastaju unutar tijela odlagališta izgradnjom 

odzračnika. 

 Vrši se prekrivanje otpada na kraju svakog radnog dana inertnim materijalom. 

Ostale mjere zaštite 

 Izrada vodonepropusnog dna odlagališta.  

 Prekrivanje otpada na kraju radnog dana slojem inertnog materijala.  

 Izvršeno je ozelenjavanje vanjskog oboda nasipa.  

 Suzbijanje štetočina obavlja se redovitom deratizacijom i dezinsekcijom. 

 Kontrolira se otpad te onemogućuje dovoz nedozvoljenih vrsta otpada.  

 Rošenjem makadamskih površina i privremenih prometnica vodom i procjednom vodom 

sprječava se stvaranje prašine na odlagalištu u sušnom razdoblju.  



 

 U kišnom dijelu godine iznošenje blata na javne prometne površine spriječeno je asfaltiranjem 

radne zone.  

 Kontrolira se otpad koji dolazi na odlagalište kako se ne bi odlagale lako zapaljive i eksplozivne 

tvari. 

 Postavljen je odgovarajući broj protupožarnih aparata na za to predviđena mjesta. 

 Protupožarni pojas oko ograde odlagališta širine od 4 do 6 m omogućuje vatrogasni pristup oko 

cijelog tijela odlagališta. 

PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA (MONITORING) 

Tijekom korištenja odlagališta prate se slijedeći parametri: 

 svakodnevno se kontrolira vrsta, sastav i količina otpada na ulazu u odlagalište, 

 svakodnevno meteorološki podaci–volumen i intenzitet oborina, temperatura i ruža vjetrova, 

 svakih tri-šest mjeseci procjedne vode u betonskom bazenu i laguni,  

 svakih šest mjeseci oborinske vode na ispustu obodnog kanala u prirodni prijemnik, 

 svakih šest mjeseci emisija plinova u tri odzračnika,  

 jednom godišnje voda u tri pijezometra,  

 jednom godišnje voda vodotoka Blatnik, uzvodno i nizvodno 

 

 

Rukovoditelj R. J. Komunalne djelatnosti:     Član Uprave:              Predsjednik Uprave: 

     Stipe Crnković, inž. za građ. inst.         Josip Heged, ing.          Ivan Ivančić, dipl. oec. 

          ______________        _______________            _______________ 

 

Dostaviti:  1. Agencija za zaštitu okoliša, Trg maršala Tita 8, 10000 Zagreb  

                 2. Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar 

                 3. Rukovoditelju radne jedinice Komunalne djelatnosti 

                 4. Pismohrana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA "DOLINE" – 1998.-2003. GODINA 
 
 

 

                                                                                    
 

 
ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA "DOLINE" – 2007.-2008. GODINA 

 
 
 

                    
 
 
 

ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA "DOLINE" – 2009.-2011. GODINA 
 
 
 

                     
 

 
 

 
 
 
 

 



 

ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA "DOLINE" –2014. GODINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCGO "DOLINE" –2015. GODINA 

 
Vrijednost projekta znat će se nakon što se pripremi Studija izvedivosti. Zaključci Studije predizvedivosti za sedam 
županija središnje i istočne Hrvatske prezentirani su županima Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije 
02. rujna.Obrađivati će otpad s područja Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije (204.600 stanovnika). 

 
 
 

 

 



 

 

                                
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
                      GRADSKO VIJEĆE    

    
                        NACRT  

 
 
 

Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ___održanoj dana _________2016. godine  razmatralo je 
Izvješće  o gospodarenju otpadom za 2015. godinu koje je podnijelo trgovačko društvo Komunalac d.o.o. 
Bjelovar, te na  temelju članka 31. stavka 1.  točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara", broj 2/13) donosi   

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

I 

 

Prihvaća se Izvješće o gospodarenju otpadom za 2015. godinu  koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

II 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom  objave u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".  

 

 

 

  

Klasa: 351-01/16-01/6 
Urbr: 2103/01-06-16-1                     
Bjelovar, __________2016.  
 

 

 

 

                                                             
              PREDSJEDNICA 

                  GRADSKOG VIJEĆA 
              Vanja Posavac, dipl. politologinja 

 
 
 
 
 



 
 

 

                      REPUBLIKA HRVATSKA 
          BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
              G R A D  B J E L O V A R  
              GRADSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 011-01/16-01/3 
URBROJ: 2103/01-02-16-3 
Bjelovar, 09. ožujka 2016.    

 

 

 

 GRADONAČELNIK 
 
  
 PREDMET: Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika 
Grada Bjelovara u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine 
 
 

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na sjednici održanoj 09. ožujka 2016. 
godine razmatralo Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za 
razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine i u povodu toga donijelo sljedeći  

 
 
 
    Z A K L J U Č A K  

 
 
 Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u 
razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine.  
 
 
 
 

PREDSJEDNICA 
GRADSKOG VIJEĆA 

Vanja Posavac, dipl.politologinja 
 

 
 
 
 

 



        

 

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

 
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 
157/13, 152/14 i 99/15) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara 
(„Službeni glasnik grada Bjelovara” broj 2/13), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. 
sjednici održanoj 09. ožujka 2016. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o socijalnoj skrbi 
Grada Bjelovara 

 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu Odluka) utvrđuju 
se vrste pomoći, način njihova ostvarivanja i uvjeti za ostvarivanje prava na pomoć. 
 

Članak 2. 
 
Pomoć iz Programa može ostvariti samac ili kućanstvo neposredno ili preko 
ustanova, udruga, društava, zavoda i slično (u daljnjem tekstu: korisnik) ako je 
državljanin Republike Hrvatske i ima prebivalište na području Grada Bjelovara. Pravo 
na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti i stranac te osoba bez državljanstva 
sa stalnim boravkom u Gradu Bjelovaru. 
Osim osnovnih uvjeta, korisnik ima pravo na pomoć ako ispunjava neki od kriterija: 
 
 - socijalni kriterij 
 - kriterij prihoda 

 
Članak 3. 

 
Korisnik ispunjava socijalni kriterij ako temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb 
ostvaruje jedno od prava i to: 
 
- pravo na zajamčenu minimalnu naknadu 
- pravo na doplatak za pomoć i njegu 
- pravo na osobnu invalidninu 
 
 
 



Članak 4. 
 
Kriterij prihoda ispunjava korisnik s prihodom: 
 
 - samac do       800,00 kn 

- radno nesposoban samac do    920,00 kn 
 - samohrani roditelj do     800,00 kn 
 - odrasli član kućanstva do     480,00 kn 

- dijete samohranog roditelja, odnosno dijete 
  u jednoroditeljskoj obitelji  do    440,00 kn 

 - dijete do       320,00 kn 
 - ako kućanstvo ima više članova, cenzus prihoda za svakog odraslog člana 
povećava se za 480,00 kn, a za svako dijete cenzus prihoda se povećava za 320,00 
kn, odnosno 440,00 kn ukoliko je riječ o djetetu samohranog roditelja. 
 

Članak 5. 
 
Iznimno pomoć može ostvariti korisnik koji ne zadovoljava socijalni i kriterij prihoda 
ako dokaže da mu je trenutna socijalno financijska situacija iznimno nepovoljna ili je 
u takvu situaciju došao zbog trenutačnih okolnosti (rođenja ili školovanja djece, 
mogućnosti odvajanja djece od roditelja, bolesti ili smrt člana obitelji, elementarne 
nepogode i sl.). 
 

Članak 6. 
 
Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava 
zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koje nema dovoljno 
sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti 
svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način. 
Zajamčena minimalna naknada utvrđena je u članku 30. stavku 1. Zakona o 
socijalnoj skrbi, a iznosi do visine ukupnog prihoda samca ili kućanstva prema 
kriteriju prihoda iz članka 4. ove Odluke. 
 

Članak 7. 
 
Korisnicima zajamčene minimalne naknade priznaje se pravo na dodjelu naknade za 
troškove stanovanja do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate 
samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30. stavku 1. Zakona. 
Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na 
način da Grad Bjelovar djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj 
ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu. 
Zamolbu za dodjelu pomoći podnosi samac ili punoljetni poslovno sposobni član 
kućastva, neposredno pismenim ili usmenim putem na Zapisnik. 
Pravo na troškove stanovanja priznaje se od dana podnošenja zahtjeva. 
O priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja odlučuje Upravni odjel 
Rješenjem, a sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih zakona. 
 

 
 
 



Članak 8. 
 
Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih 
materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale 
zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne 
nepogode i slično. 
Visinu jednokratnih naknada utvrđuje Upravni odjel Rješenjem. 
 
Stranka u postupku koja je podnijela zamolbu za jednokratnu naknadu dužna je 
priložiti detaljno objašnjenje za što joj je pomoć potrebna, izvore prihoda svih članova 
kućanstva i drugu potrebnu dokumentaciju koja se od nje zatraži od strane službene 
osobe (kopije obrazaca iz kojih se vide troškovi stanovanja – režija za prostor u 
kojem stanuju i sl.)  
Korisnik zajamčene minimalne naknade za dokazivanje visine prihoda uz Zamolbu 
prilaže samo Rješenje ili Uvjerenje Centra za socijalnu skrb Bjelovar. 
Socijalno ugroženi građani koji su ostvarili pravo na pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja ne ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć. 
Iznimno Upravni odjel može donijeti Rješenje o isplati jednokratne novčane pomoći, 
ukoliko se utvrdi da je zbog težine slučaja to opravdano i sprečava nastajanje veće 
štete za korisnika. 
 

Članak 9. 
 
Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva 
priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 
m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi 
jedinica područne (regionalne) samouprave. 
O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva odlučuje Bjelovarsko-bilogorska 
županija, a na temelju popisa dobivenog od Centra za socijalnu skrb Bjelovar. 
Pomoć u naravi u ogrjevnom drvetu odobriti će se ukoliko se utvrdi da je to povoljnije 
za korisnika ili ukoliko postoji vjerojatnost da se pomoć u novcu neće koristiti za 
namjenu za koju se traži. 
Pomoć za kupnju ogrjeva može se odobriti po zahtjevu i korisniku koji nije na popisu 
Centra za socijalnu skrb ukoliko se utvrdi da nije u mogućnosti kupiti drva za ogrjev 
zbog trenutno nepovoljne situacije u kojoj se nalazi. 
 

Članak 10. 
 
Pored navedenih pomoći temeljem ove Odluke mogu se odobriti pomoći u naravi i to: 
pomoć u prehrani, 
pomoć u odjeći i obući, 
u građevinskom materijalu, 
pomoć u lijekovima, 
kao i druge vrste pomoći u naravi ovisno o potrebi stranke 
 
Pomoć u naravi osigurava se iz donacija u suradnji s Gradskim društvom Crvenog 
križa Bjelovar, Caritasom župe Sv. Antuna Padovanskog Bjelovar i dr. 
 
Zamolbe za pomoć u naravi podnose se izravno donatorima. 
 



 
 

Članak 11. 
 
Grad Bjelovar, sukladno mogućnostima, osigurat će u svom Proračunu novčana 
sredstva za sufinanciranje rada Pučke kuhinje i prenočišta za beskućnike u Caritasu 
župe Sv. Antuna Padovanskog Bjelovar. 
Kriterije koje korisnici prenočišta i prehrane u pučkoj kuhinji moraju ispunjavati donosi 
Caritas Župe Svetog Antuna Padovanskog Bjelovar. 
 

Članak 12. 
 
Jednokratne novčane pomoći za prigodne dane umirovljenicima i druge vrste pomoći 
predviđene Programom, Grad Bjelovar će isplaćivati prema utvrđenim sredstvima, a 
eventualne druge kategorije umirovljenika i građana, koji će ostvariti pravo na 
novčanu pomoć ili pomoć u obliku dara, bit će utvrđene rješenjem ili drugim aktom. 
 

Članak 13. 
 
Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni 
Centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe. 
Grad će prema mogućnostima sufinancirati program zapošljavanja na javnim 
radovima u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i udrugama u cilju 
provođenja Programa pomoći u kući osobama lošeg socijalnog statusa, kojima je 
zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u 
zdravstvenom stanju te starosti prijeko potrebita pomoć druge osobe. 
 

Članak 14. 
 
Novčanu pomoć za kupnju darova za novorođenčad roditeljima kod rođenja trećeg 
djeteta i svakog sljedećeg djeteta, Grad Bjelovar će isplaćivati temeljem dostavljenih 
zamolbi za isplatu i dostavljene dokumentacije: 
 
a) rodni list djece 
b) osobne iskaznice oba roditelja 
c) potvrda PU o prebivalištu jednog roditelja 
d) broj tekućeg računa na koji će se novčana pomoć doznačiti 
 
Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se u iznosu od 500,00 kuna po 
novorođenom djetetu. 
Roditelj koji ima jedno dijete i rodi blizance ili više djece za svako novorođeno dijete 
isplaćuje mu se po 500,00 kn. 
 

Članak 15. 
 
Grad Bjelovar može odobriti ljetovanje bez naknade u Dječjem odmaralištu Novi 
Vinodolski djetetu ili odrasloj osobi lošeg materijalnog stanja temeljem prijedloga 
škole, udruge, sportskog kluba i drugog organizatora ljetovanja u Dječjem 
odmaralištu Novi Vinodolski. 
 



O pravu navedenom u stavku 1. ovoga članka Upravni odjel donosi Rješenje. 
 

Članak 16. 
 
Financiranje smještaja u Dječjem vrtiću Bjelovar, djece čiji su roditelji lošeg socijalnog 
i materijalnog statusa, provodit će se prema utvrđenim mjerilima za sudjelovanje 
roditelja korisnika usluga u cijeni programa, a temeljem izvješća Dječjeg vrtića 
Bjelovar. 

Članak 17. 
 
Sukladno mogućnostima proračuna Grad će u prigodne dane darivati djecu čija su 
oba roditelja nezaposlena, samohranih nezaposlenih roditelja, roditelja korisnika 
zajamćene minimalne naknade, djecu bez roditelja i drugu djecu po potrebi i 
mogućnostima, a prema popisu nadležnih tijela te sufinancirati nabavu ortopedskih, 
didaktičkih i drugih pomagala za potrebe osoba s invaliditetom i institucija. 
 

Članak 18. 
 
Grad Bjelovar će sufinancirati pokop umrlih osoba nepoznatog identiteta na svom 
području i pokop članova socijalno i materijalno ugroženih obitelji koje ne mogu same 
snositi troškove. 
 

Članak 19. 
 
Sredstva za dodjelu pomoći utvrđena su Programom javnih potreba iz oblasti 
socijalne skrbi, a osiguravaju se financijskim planom za tekuću kalendarsku godinu. 
Rješenje o pravima na pomoći do 10.000,00 kn iz ove Odluke donosi Upravni odjel 
za društvene djelatnosti Grada Bjelovara, a za iznose veće od 10.000,00 kn 
Gradonačelnik Grada Bjelovara. 
 
U slučaju kada: 
 
 - stranka ne ispunjava neki od kriterija iz ove Odluke, 
 - nepovoljne financijske situacije u proračunu Grada Bjelovara, 
 - utrošenih planiranih sredstava za te namjene i 
 - sličnim opravdanim situacijama Upravni odjel će donijeti Rješenje o nepriznavanju 

prava na pomoć. 
 
Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvare u planiranom iznosu, izdaci za socijalno-
zdravstvene potrebe izvršavati će se u visini ostvarenih prihoda za razdoblje prije 
isplate u tekućoj godini uz mogućnost isplate razlike po ostvarenju planiranih 
proračunskih prihoda. 
 

Članak 20. 
 
Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od 
kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - 
korisnika ili na drugi odgovarajući način. 
 

 



Članak 21. 
 
Korisnik je obvezan Upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu o dohodovnom stanju 
najkasnije u roku osam dana od nastanka promjene. 
 

Članak 22. 
 
Upravni odjel će donijeti negativno Rješenje ili drugi akt o pravu na bilo koju vrstu 
pomoći iz ove Odluke ako utvrdi da nisu ispunjeni potrebni uvjeti, ako je korisnik dao 
neistinite podatke Grad Bjelovar može zatražiti povrat davanja. 
 

Članak 23. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ostvarivanju prava iz 
Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara ( „Službeni Glasnik Grada 
Bjelovara“ 2/14 ). 
 

Članak 24. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada 
Bjelovara”. 
 
KLASA: 550-01/16-01/1 
URBROJ: 2103/01-02-16-4 
Bjelovar, 09. ožujka 2016. 
 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
Vanja Posavac, dipl. politologinja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

                              
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                     GRAD BJELOVAR 
                    GRADSKO VIJEĆE                              
 
    
          

Na temelju članaka 3. i 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 
59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12. i 147/14.) i članka  
31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 
2/13) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2016. 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke  

o gradskim porezima 
 
 

Članak 1.  
 

U  Odluci  o gradskim porezima ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 10/08, 
10/09, 2/11, 3/11, 1/12, 1/13 i 5/13) u članku 6. stavku 1. riječi "Upravnom odjelu za financije 
i javne prihode (u nastavku: Upravni odjel) " zamjenjuju se riječima "Upravnom odjelu za 
komunalne djelatnosti i uređenje prostora - Odsjeku za naplatu komunalnih i ostalih gradskih 
prihoda ( u nastavku: Upravni odjel). 
 

Članak 2.  
 

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Grada Bjelovara".  
 

 
KLASA: 410-01/08-01/1 
URBROJ:2103/01-02-16-23 
Bjelovar, 09. ožujka 2016.        

                                                                                                      PREDSJEDNICA 
                        GRADSKOG VIJEĆA 

                  Vanja Posavac, dipl. politologinja 
 

 
 



           

 

            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

   G R A D  B J E L O V A R  

              GRADSKO VIJEĆE   
 
                                                                                                           

Na temelju članka 6. i članka 33. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15) i članka 31. stavka 1. točke 19. 

Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 2/13) Gradsko 

vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. godine donijelo 

je  

ODLUKU 
o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom određuju uvjeti i postupak za davanje u zakup poslovnoga 

prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Bjelovara te poslovnoga prostora 

pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Bjelovara kao i uvjeti i 

način kupoprodaje poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Bjelovara. 

 

Članak 2. 

Poslovni prostor u smislu ove Odluke je: poslovna zgrada, poslovna prostorija, 

garaža i garažno mjesto, značenje kojih je propisano Zakonom o zakupu i 

kupoprodaji poslovnoga prostora (u daljnjem tekstu: Zakon). 

  

II. ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA 

 

Članak 3. 

Poslovne prostore u vlasništvu Grada Bjelovara, kao i poslovne prostore na 

upravljanju Grada Bjelovara, daje u zakup Gradonačelnik Grada Bjelovara (u 

daljnjem tekstu: Gradonačelnik). 

 

 



Članak 4. 

U obavljanju poslova iz članka 3. ove Odluke, Gradonačelnik odlučuje o: 

a) raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnoga prostora; 

b) namjeni, promjeni i proširenju namjene poslovnoga prostora; 

c) određuje način provođenja javnog natječaja; 

d) početnom iznosu zakupnine; 

e) izboru najpovoljnijeg ponuđača; 

f) ulaganju sredstava u poslovni prostor; 

g) povratu uloženih sredstava zakupnika u uređenje poslovnoga prostora; 

h) prestanku zakupa poslovnoga prostora; 

i) produženju ugovora o zakupu sa sadašnjim zakupnikom poslovnoga 

prostora nakon isteka ugovora o zakupu, sukladno odredbama Zakona i 

ove Odluke; 

j) davanju poslovnoga prostora u podzakup; 

k) povoljnijoj početnoj cijeni zakupa za deficitarna zanimanja, kao što su stari 

zanati i ostalo u svrhu njihovog očuvanja; 

 

Članak 5. 

Zakup poslovnoga prostora zasniva se ugovorom o zakupu nakon provedenog 

javnog natječaja. 

Ugovor se može sklopiti bez prethodno provedenog javnog natječaja u slučaju 

ako se poslovni prostor daje u zakup: 

a) Republici Hrvatskoj i pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom 

vlasništvu Republike Hrvatske; 

b) jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama u 

njihovom vlasništvu ili pretežitom vlasništvu; 

c) pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Bjelovara 

kojih je Grad Bjelovar osnivač ili suosnivač; 

d) dosadašnjem Zakupniku poslovnoga prostora koji u potpunosti izvršava 

ugovorne obveze i koji je prihvatio ponudu Gradonačelnika za produženje 

ugovora. 

Pravnim osobama iz točke c) stavka 2. ovog članka poslovni prostor se daje u 

zakup bez naknade uz obvezu plaćanja režijskih i svih drugih troškova vezanih 

uz zakupljeni poslovni prostor. 

 

Članak 6. 

Gradonačelnik će sadašnjem zakupniku poslovnoga prostora koji u potpunosti 

ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, ili na zahtjev zakupnika, najkasnije 60 

dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, dati pisanu ponudu za sklapanje 

novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme – ne dulje od pet godina, osim ako  

je taj prostor potreban za obavljanje djelatnosti Grada Bjelovara. 

Zakupnik može podnijeti zakupodavcu pisani zahtjev za davanje ponude stavka 

1. ovog članka najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen. 



Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovog članka najkasnije u 

roku od 30 dana, raspisat će se javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga 

prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine 

koji je ponuđen sadašnjem zakupniku iz stavka 1. ovog članka, ako će se u 

prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti. 

 

Članak 7. 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnoga prostora 
donosi Gradonačelnik. 

U odluci o raspisivanju natječaja Gradonačelnik odlučuje o: 

- namjeni poslovnog prostora 

- početnom iznosu zakupnine 

- vremenu trajanja zakupa i  

- sadržaju javnog natječaja. 

 
 

Članak 8. 

Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnih prostora (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo se imenuje na razdoblje od četiri godine, a čine ga predsjednik i dva 
člana i isti broj zamjenika. 

Povjerenstvo: 

- predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja 

sukladno uvjetima iz ove Odluke i Odluke o kriterijima za određivanje 

početne zakupnine za poslovne prostore; 

- otvara i razmatra ponude; 

- utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnog natječaja; 

- sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda, odnosno o provođenju 

usmenog nadmetanja; 

- utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanje niti 

jedne ponude Gradonačelniku; 

- predlaže Gradonačelniku davanje dijela poslovnoga prostora u podzakup. 

 

Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo će odbaciti zaključkom. 

Na zaključak iz stavka 4. ovog članka, može se izjaviti prigovor Gradonačelniku u 

roku od 8 dana od dana dostave zaključka. 

Gradonačelnik ima pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu uz pisano obrazloženje 

svim ponuditeljima. 

U povodu preispitivanja zaključka, Gradonačelnik može zaključak izmijeniti, 

potvrditi ili izjavljeni prigovor odbiti kao neosnovan. 

Zaključak o prigovoru je konačan. 

Stručne i administrativne poslove za Gradonačelnika i Povjerenstvo obavlja 

Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara. 

 



Članak 9. 

Iznos početne cijene zakupa za poslovne prostore ovisi o zoni i djelatnosti, a 

izračunava se na temelju Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine 

za poslovne prostore. 

Članak 10. 

Zakup poslovnoga prostora zasniva se na temelju ugovora u pisanoj formi. 

 

Članak 11. 

Poslovni prostori daju se u zakup na najviše pet godina. 

 

Članak 12. 

Prije raspisivanja javnog natječaja, Upravni odjel za gospodarstvo, putem 

ovlaštene stručne osobe, zapisnikom utvrđuje stanje i opremljenost prostora. 

Zapisnikom iz stavka 1. utvrđuje se opća opremljenost prostora (stanje podova, 

zidova i stropova, vanjske i unutarnje stolarije, postojanje i stanje sanitarnog 

čvora, vodovodnih instalacija i elektroinstalacija) i primjerenost postojećeg stanja 

prostora planiranim namjenama. 

 

1. Javni natječaj 

Članak 13. 

Javni natječaj za zakup poslovnoga prostora objavljuje se na oglasnoj ploči 

Grada Bjelovara, u tisku i na web-stranici Grada Bjelovara. 

Javni natječaj provodi se usmenim nadmetanjem (licitacijom) ili prikupljanjem 

pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama. 

Javni natječaj će se provesti i ako postoji samo jedna ponuda. 

 

Članak 14. 

Javni natječaj obvezatno sadrži: 

1. podatke o poslovnom prostoru (adresu, površinu i namjenu poslovnoga 

prostora); 

2. početni iznos mjesečne zakupnine ; 

3. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup; 

4. mjesto, način i rok podnošenja ponude; 

5. odredbu o jamčevini (obvezi uplate jamčevine u visini dvostrukog iznosa 

početne mjesečne zakupnine, s naznakom da izabrani ponuđač gubi pravo 

na povrat pologa u slučaju da odustane od zaključenja ugovora o zakupu); 



6. naznaku da po zaključenju ugovora o zakupu jamčevina ostaje na računu 

Grada Bjelovara kao beskamatni depozit za cijelo vrijeme trajanja zakupa, 

kao osiguranje redovnog podmirenja obveza; 

7. odredbu o tome tko može podnijeti ponudu, odnosno prijavu; 

8. odredbu koje se ponude, odnosno prijave neće razmatrati; 

9. popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz ponudu, odnosno prijavu; 

10. vrijeme kad se može pogledati poslovni prostor; 

11. mjesto, datum i sat otvaranja ponuda, odnosno provedbe usmenog  

nadmetanja; 

12. odredbu o mogućnosti neprihvaćanja niti jedne ponude; 

13. odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća najpovoljnijem natjecatelju 

ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu; 

14. odredbu o pravu prigovora; 

15. pravo prvenstva odnosno prednosti, na sklapanje ugovora o zakupu; 

16. rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim natjecateljem; 

Javni natječaj može sadržavati i druge posebne uvjete propisane ovom Odlukom. 

 

Članak 15. 

Javni se natječaj objavljuje u tiskanim sredstvima javnog informiranja u 
skraćenom obliku, a osobito sadrži: 
- adresu, površinu i namjenu poslovnoga prostora; 
- vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup; 
- početni iznos mjesečne zakupnine; 
- informaciju gdje se objavljuje cjelovit tekst javnog natječaja. 
Cjelovit tekst javnog natječaja objavljuje se na web stranici Grada Bjelovara i na 
oglasnoj ploči Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2. 

 

Članak 16. 

Pravo podnošenja pisane ponude, odnosno prijave za sudjelovanje u javnom 
natječaju, imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe - obrtnici (u daljnjem tekstu: 
fizičke osobe) te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s 
registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj. 

 

Članak 17. 

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je uplatiti jamčevinu. 

Jamčevina se određuje u visini dvostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine. 

Dokaz o uplati jamčevine prilaže se uz ponudu. 

Uplaćena jamčevina ostaje na računu Grada Bjelovara kao beskamatni depozit 

za cijelo vrijeme trajanja zakupa, kao osiguranje redovnog podmirenja obveza. 

Nakon prestanka zakupa, uplaćena jamčevina se vraća zakupcu u roku od 15 

dana od dana predaje poslovnoga prostora u posjed Grada Bjelovara, a ukoliko 

zakupac nema nepodmirenih obveza iz Ugovora o zakupu. 

Ako natjecatelj odustane od ponude ili se temeljem ove Odluke smatra da je 

odustao, gubi pravo na povrat jamčevine. 



Natjecateljima koji se natječu, a ne uspiju na natječaju, jamčevina se vraća u 

roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem natjecatelju. 

 

Članak 18. 

Osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji, imaju pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu 
poslovnoga prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ako 
sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne 
zakupnine. 
Osobe iz stavka 1. ovog članka ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su već 
jednom po provedenom javnom natječaju ostvarile to pravo. 
Ako se na pravo prvenstva za isti poslovni prostor pozivaju osobe iz stavka 1.  
ovoga članka, prednost imaju osobe iz stavka 1. ovog članka. 
Osoba iz stavka 1. ovog članka može ostvariti prednost pri zakupu poslovnog 

prostora, samo ako je sudjelovala i udovoljila uvjetima javnog natječaja i ako se u 

roku od 8 dana od dana primitka obavijesti Povjerenstva o utvrđivanju 

najpovoljnije ponude izjasni da želi koristiti pravo prvenstva sklapanja ugovora o 

zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude. 

 

Potpis izjave mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika. 

Ukoliko se natjecatelji ne izjasne u roku iz stavka 4. ovog članka, smatra se da 

ne žele koristiti pravo prvenstva na zaključenje ugovora o zakupu i ne vraća im 

se jamčevina. 

Osobe iz ovog članka stavka imaju prvenstveno pravo sklapanja ugovora o 

zakupu poslovnoga prostora ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o 

pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 

Ugovor o zakupu sklopljen protivno odredbama ovog članka ništetan je. 

 

 

Članak 19. 

  
Za davanje u zakup garaža i garažnih mjesta mogu se natjecati osobe iz članka 
16. ove Odluke koje imaju u vlasništvu vozilo ili za vozilo imaju sklopljen ugovor o 
leasingu ili korištenju službenog vozila, te prometnu i vozačku dozvolu. 
Za osobe s invaliditetom koje imaju prebivalište u Gradu Bjelovaru, a ne mogu 
voziti, vozačka dozvola nije uvjet. O nesposobnosti za upravljanje motornim 
vozilom treba dostaviti odgovarajući dokaz. 
Pravo prvenstva za davanje u zakup garaže, odnosno garažnog mjesta, imaju 
osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši 
ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. 
Osobe iz stavka 3. ovog članka ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su već 
jednom po provedenom javnom natječaju ostvarile to pravo. 
 
 
 
 

Članak 20. 



Ponuda, odnosno prijava, za sudjelovanje u javnom natječaju podnosi se 
Povjerenstvu preko Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, u roku 
određenom u natječaju koji ne može biti kraći od 8 dana, niti duži od 20 dana od 
dana objave u tiskanim sredstvima javnog informiranja. 
Ponudu može podnijeti više osoba zajedno (zajednička ponuda) ako je to 
određeno natječajem. 
Ponuda, odnosno prijava, mora sadržavati: 

- oznaku poslovnoga prostora za koji se natječe; 

- dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, 
uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, 
odnosno sjedištu ponuditelja, obrtnicu, podatke iz sudskog registra 
za pravne osobe i slično); 

- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine; 

- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga 
ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva 
financija, ne starije od 30 dana, te ovjerenu izjavu ponuditelja o 
nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Bjelovara; 

- dokaz o solventnosti; 

- dokaz o uplati jamčevine; 

- izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje 
svojstvo osobe iz članka 18. ove Odluke; 

- izjavu ponuđača da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju, da 
ga je dužan urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku i da se 
odriče primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez 
naloga; 

- drugu dokumentaciju sukladno uvjetima javnog natječaja. 

 
Povjerenstvo neće razmatrati ponude, odnosno prijave: 

- fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada 
Bjelovara zbog neispunjenih dospjelih obveza (komunalna naknada, 
komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i 
slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom 
Bjelovarom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala 
nenaplaćena s osnove zastare; 

- fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o 
kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija - Porezna 
uprava; 

- pravnih osoba koje nisu solventne; 

- fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu 
potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja. 

 

 

a) Javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim 

omotnicama 



 

Članak 21. 

Ponude za javni natječaj prikupljanjem ponuda u zatvorenim omotnicama 

natjecatelji dostavljaju na adresu Grada Bjelovara, putem pošte ili osobno, u 

zatvorenim omotnicama s naznakom „ Za natječaj – ne otvaraj – naziv 

poslovnoga prostora koji se daje u zakup“. 

Natjecatelj ne smije na omotnici naznačiti naziv tvrtke, ni vlastito ime i prezime. 

Natjecatelj u pisanoj ponudi navodi ime i prezime, OIB i adresu, ako je fizička 

osoba ili obrtnik, a pravna osoba naziv i sjedište, OIB, ime zakonskog zastupnika, 

odnosno punomoćnika i IBAN broj žiro računa. 

    

Članak 22. 

 

Javni natječaj se provodi na javnoj sjednici Povjerenstva, u vrijeme i na mjestu 
označenom u oglasu o raspisivanju javnog natječaja. 
Prije otvaranja ponuda Povjerenstvo će utvrditi broj prispjelih ponuda i jesu li 
predane u roku. 
 

Članak 23. 

 
Na javnom otvaranju ponuda vodi se zapisnik u kojem se utvrđuju osnovni podaci 
o svim pristiglim ponudama: ponuđač, vrijeme pristigle ponude, namjena, prilozi, 
visina ponuđene mjesečne zakupnine i ostala tražena dokumentacija. 
 
 

Članak 24. 

 

Na temelju pristiglih ponuda, Povjerenstvo utvrđuje listu ponuđača koji 
ispunjavaju uvjete natječaja s prijedlogom najpovoljnijeg ponuđača koji je ponudio 
najviši iznos zakupnine. 
U slučaju da su dva i više ponuđača ponudila jednak najviši iznos mjesečne 
zakupnine, najpovoljnija ponuda odredit će se usmenim javnim nadmetanjem 
pred Povjerenstvom. 
Zakašnjele ili nepotpune ponude ne uzimaju se u razmatranje. 

     

Članak 25. 

 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik, na prijedlog 

Povjerenstva. 

Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne 

izabere najpovoljniju ponudu uz pisano obrazloženje svim ponuđačima. 

 

 

 

 

Članak 26. 

 



Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuđačima u roku od 

15 dana od dana donošenja odluke Gradonačelnika. 

Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na 

zapisnik i odluku Gradonačelnika u roku 8 dana od dana primitka odluke o 

najpovoljnijem ponuditelju. 

Odluka Gradonačelnika po prigovoru dostavlja se svim ponuđačima. 

U obavijesti o izboru najpovoljnije ponude koja se dostavlja svim ponuđačima, 

navodi se i iznos zakupnine kojeg je najpovoljniji ponuđač ponudio. 

U roku iz stavka 1. ovog članka vraća se i jamčevina koju je uplatio ponuđač koji 

nije uspio na javnom natječaju. 

 

Članak 27. 

 

Javni natječaj za dodjelu poslovnoga prostora u zakup može se ponoviti u slučaju 

da se ne izvrši izbor ili ako se s izabranim ponuđačem ne zaključi ugovor o 

zakupu. 

 

 

b) Javni natječaj usmenim nadmetanjem (licitacijom) 

 

Članak 28. 

 

Usmeno nadmetanje je postupak u kojem se natjecatelji usmeno nadmeću o 

visini zakupnine. 

Usmeno nadmetanje provodi Povjerenstvo uz prethodno objavljivanje oglasa o 

raspisivanju usmenog nadmetanja. 

Na usmeno nadmetanje primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ove 

Odluke o javnom natječaju prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim 

omotnicama. 

 

Članak 29. 

 

Na javnom otvaranju prijava za usmeno nadmetanje vodi se zapisnik u kojem se 

utvrđuju osnovni podaci o svim pristiglim prijavama i dokumentaciji traženoj u 

objavljenom javnom natječaju 

 

Članak 30. 

Predsjednik Povjerenstva otvara usmeno nadmetanje i upoznaje sudionike s 
načinom provođenja usmenog nadmetanja. 
Prije nego se pristupi usmenom nadmetanju predsjednik Povjerenstva utvrđuje 
broj pristiglih prijava i natjecatelja koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja. 
Ako natjecatelj nije pristupio usmenom nadmetanju, smatra se da je odustao od 
javnog natječaja. 
Nakon unošenja podataka u zapisnik o natjecateljima koji ispunjavaju uvjete, 
usmeno nadmetanje započinje i više niti jedna osoba ne može sudjelovati u 
usmenom nadmetanju. 
Povjerenstvo provodi usmeno nadmetanje tako da natjecatelji usmeno jedan po 
jedan, daju u zapisnik svoje ponude. Ponuda je valjana ako je viša od početnog 
iznosa mjesečne zakupnine za poslovni prostor. 



Svaki od natjecatelja može najviši prethodni ponuđeni iznos mjesečne zakupnine 
dalje povećavati za najmanje 10% od početnog iznosa mjesečne zakupnine. 
Usmeno nadmetanje se zaključuje nakon što proteknu 2 minute od davanja 
najpovoljnije ponude, odnosno najvišeg iznosa mjesečne zakupnine. 
  
 

Članak 31. 

 

Natjecatelji koji ostvaruju pravo prvenstva moraju biti nazočni na usmenom 

nadmetanju, ali ne moraju iznositi svoju ponudu. 

Na ostvarenje prava prvenstva u postupku usmenog nadmetanja na odgovarajući 

način primjenjuju se odredbe članka 18. ove Odluke. 

 

 

Članak 32. 

 

Ako je usmenom nadmetanju nazočan samo jedan natjecatelj koji ispunjava 

uvjete i pristaje na uvjete iz javnog natječaja, predsjednik Povjerenstva ga 

proglašava najpovoljnijim ponuditeljem. 

 

 

2. Ugovor o zakupu 

 

Članak 33. 

Ugovor o zakupu u ime Grada Bjelovara sklapa Gradonačelnik u roku od 15 dana 
od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. 
Ako izabrani najpovoljniji natjecatelj ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u 
roku iz stavka 1. ovog članka, gubi pravo na povrat jamčevine, a Povjerenstvo 
predlaže Gradonačelniku sljedećeg najpovoljnijeg natjecatelja. 
Najpovoljniji natjecatelj obvezan je prije sklapanja Ugovora o zakupu dostaviti 2 

(dvije) bjanko zadužnice, svaku na iznos do 50.000,00 (pedeset tisuća) kuna. 

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku i mora biti potvrđen (solemniziran) 

po javnom bilježniku. 

 

Članak 34. 

 

Ugovor o zakupu mora sadržavati slijedeće odredbe: 

1. naznaku ugovornih strana; 

2. podatke o poslovnom prostoru;  

3. djelatnost koju će zakupnik obavljati u poslovnom prostoru; 

4. iznos zakupnine i rok plaćanja; 

5. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi; 

6. rok predaje poslovnog prostora zakupniku; 

7. vrijeme na koje je ugovor sklopljen; 

8. odredbu o ovršnosti; 

9. rok do kojeg je zakupnik dužan početi obavljati djelatnost; 

10. odredbe o obvezi održavanja poslovnoga prostora; 

11. odredbe o ulaganju zakupnika u poslovni prostor; 



12. odredbu da ako je ugovor sklopljen s više zakupnika (zajednički zakup), 

oni za sva dugovanja koja proizlaze iz zakupa poslovnoga prostora 

odgovaraju solidarno; 

13. odredbe o obvezi zakupnika o plaćanju režijskih troškova i ostalih davanja; 

14. odredbe o davanju poslovnog prostora u podzakup; 

15. odredbe o izmjeni zakupnine na temelju tečaja eura; 

16. odredbe o prestanku ugovora, o otkazu i otkaznim rokovima; 

17. mjesto i datum sklapanja ugovora te potpis ugovornih strana;  

 

 

3. Prava i obveze ugovornih strana 

 

 

Članak 35. 

Grad Bjelovar predaje zakupniku poslovni prostor u stanju utvrđenom ugovorom. 
Ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom stanju zakupodavac predaje zakupniku 
poslovni prostor, smatra se da je poslovni prostor predan u stanju prikladnom za 
obavljanje djelatnosti predviđene ugovorom. 
Prigodom primopredaje poslovnoga prostora sastavlja se zapisnik u koji se unose 
podaci o stanju poslovnoga prostora. 
Za vrijeme uređenja poslovnoga prostora da bi se priveo namjeni, u trajanju do 

60 dana, zakupnik nije dužan plaćati zakupninu. 

 

Članak 36. 

 

Zakupnik je dužan snositi troškove tekućeg održavanja poslovnoga prostora kao i 

o svom trošku izvršiti popravak kvarova i oštećenja koje je sam uzrokovao i koji 

su nastali nemarom zakupnika. 

Zakupnik je dužan osigurati zaštitu od požara i zaštitu na radu sukladno 

zakonskim propisima kojima je isto regulirano. 

 

 

Članak 37. 

 

Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i 

korištenja zajedničkih usluga u visini koja se utvrđuje međuvlasničkim ugovorom 

između vlasnika posebnih dijelova zgrada ili prema posebnim ugovorima sa 

isporučiteljima zajedničkih komunalnih usluga. 

 

Članak 38. 

 

Zakupnik je dužan plaćati ugovorenu mjesečnu zakupninu na temelju 

dostavljenog računa ili uplatnice, mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog 

dana u mjesecu. 

 

 

 

Članak 39. 

 



Ugovorena zakupnina usklađuje se s promjenama tečaja eura bez izmjene 

ugovora o zakupu, kada se tečaj eura poveća za više od 5 % u odnosu na tečaj 

kune koji je bio u vrijeme zaključenja ugovora. 

Odnos kune prema euru utvrđuje se prema srednjem tečaju HNB-a. 

Promjena visine zakupnine obračunava se i fakturira zakupniku od prvog dana 

narednog mjeseca od mjeseca u kojem je došlo do promjene odnosa tečaja. 

Upravni odjel za financije i javne prihode Grada Bjelovara utvrđuje činjenice iz 

stavka 1. ovog članka. 

Ugovorena zakupnina u sebi sadrži i porez na dodanu vrijednost. 

 

 

4. Ulaganje zakupnika u poslovni prostor 

 

 

Članak 40. 

 

Zakupnik je dužan ishoditi pisanu suglasnost Gradonačelnika prije započinjanja 

bilo kakvih radova vezanih uz poslovni prostor u zakupu, a koji prelaze okvire 

redovnog održavanja. 

Zakupnik koji ulaže vlastita sredstva u poslovni prostor, uredit će međusobne 

odnose sa zakupodavcem posebnim ugovorom o ulaganjima. 

 

Ugovorom će se između ostalog regulirati: 

- radovi koji će se izvoditi; 

- rok izvršenja radova; 

- nadzor nad radovima; 

- uračunavanje zakupnine kod priznavanja ulaganja;. 

- pravo zakupnika na povrat sredstava koja nisu otplaćena kroz 

uračunavanje zakupnine ukoliko zakupodavac otkaže ugovor o zakupu 

prije otplate uloženih sredstava, ako se ne radi o otkaznim razlozima iz 

članka 42. ove Odluke; 

- uvjete pod kojima zakupnik nema pravo na povrat uloženih a neotplaćenih 

sredstava. 

 

Članak 41. 

 

Nadzor nad radovima na poslovnom prostoru za koje je Zakupnik dobio 

suglasnost Gradonačelnika, a koji prelaze okvire redovnog održavanja vrši 

Zakupodavac putem za to ovlaštenih osoba. 

Ovlaštena osoba koja je vršila nadzor sastavlja izvješće o izvršenim radovima. 

 

 

Članak 42. 

 

Odluku o priznavanju ulaganja iz stavka 2. članka 40. ove Odluke donosi 

Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva iz članka 8. ove Odluke. 

 

5. Podzakup 

      



 

Članak 43. 

 

Poslovni prostor ne može se dati u podzakup. 
Iznimno, Gradonačelnik može na prijedlog Povjerenstva, a na zahtjev zakupnika 
poslovnoga prostora, odobriti davanje dijela poslovnoga prostora u podzakup pod 
sljedećim uvjetima: 
 

- da za davanje dijela poslovnoga prostora u podzakup postoji gospodarski, 
kulturni ili drugi interes Grada Bjelovara; 

- da se djelatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru koji je u zakupu i 
u dijelu poslovnoga prostora koji je u podzakupu nadopunjuju; 

- da je zakupnik podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu, a da 
podzakupnik nema dugovanja prema Gradu Bjelovaru. 

 
Zakupnik i podzakupnik za sva dugovanja koja proizlaze iz korištenja poslovnoga 
prostora odgovaraju solidarno dok traje podzakup. 
 
Podzakup prestaje u svakom slučaju kad prestaje i zakup. 
Zakupnicima koji su sklopili ugovor o zakupu poslovnoga prostora na temelju 
prava prvenstva iz članka 18. ove Odluke neće se odobriti davanje dijela 
poslovnoga prostora u podzakup. 
 

 

6. Prestanak zakupa 

 

Članak 44. 

 

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora prestaje na način propisan Zakonom, 
ovom Odlukom i ugovorom o zakupu. 
 

Članak 45. 

Grad Bjelovar može otkazati ugovor o zakupu poslovnoga prostora u svako 
doba, bez obzira na ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, u zakonom 
propisanim slučajevima i ako zakupnik: 

- onemogući zakupodavcu nesmetanu kontrolu korištenja poslovnoga 
prostora, odnosno ne pruži na uvid svu potrebnu dokumentaciju; 

- u poslovnom prostoru ne obavlja djelatnost iz ugovora duže od 60  
dana; 

- ne započne s radom u zato ugovorenom roku; 

- svojim djelovanjem uzrokuje štetu u poslovnom prostoru i oko 
njega; 

- izgubi pravo na obavljanje djelatnosti; 

- ne podmiri dvije zakupnine zaredom. 

 
Zakupnik može otkazati ugovor o zakupu ne navodeći razloge. 



Otkazni rok je 30 dana, ako ugovorom o zakupu nije drugačije određeno. 
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora zakupodavac otkazuje preko javnog 
bilježnika. 
 

Članak 46. 

 

Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan zakupodavcu predati poslovni 
prostor u stanju u kojem ga je primio, odnosno s promjenama do kojih je došlo 
redovnom upotrebom i preinakama koje je učinio uz odobrenje zakupodavca. 
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka zakupnik ima pravo odnijeti uređaje koje je 
ugradio u poslovni prostor, ako se time ne oštećuje poslovni prostor i ako mu to 
ulaganje zakupodavac nije priznao smanjenjem visine zakupnine. 
  

 

III. KUPOPRODAJA POSLOVNOGA PROSTORA 

  
 

Članak 47. 

  
Poslovni prostor prodaje se javnim natječajem, i to javnim prikupljanjem pisanih 
ponuda te bez provođenja javnog natječaja (neposrednom prodajom) u 
slučajevima propisanim Zakonom. 
  
 

1. Javni natječaj 

  

Članak 48. 
  
Javni natječaj za prodaju poslovnoga prostora raspisuje Gradonačelnik, odnosno 
Gradsko vijeće Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo), sukladno 
Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

 

Članak 49. 
 
Tržišna cijena poslovnoga prostora utvrđuje se sukladno Zakonu o procjeni 
vrijednosti nekretnina. 
Tržišna cijena je početna prodajna cijena. 
Prodajna cijena postignuta na javnom natječaju je kupoprodajna cijena 
poslovnoga prostora. 
Kupoprodajna cijena plaća se jednokratno ili u obrocima. 
 

 

Članak 50. 

  
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju poslovnih prostora (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo za prodaju). 
Povjerenstvo za prodaju osniva i imenuje Gradonačelnik. 
Povjerenstvo za prodaju ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana. 
Povjerenstvo za prodaju otvara i razmatra ponude, utvrđuje ispunjavaju li 
ponuditelji sve uvjete iz natječaja, sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda 



te utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanje niti jedne 
ponude. 
Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo za prodaju neće razmatrati. 
  

Članak 51. 

  
Javni natječaj obvezatno sadrži: 
 

- podatke o poslovnom prostoru (adresa, kat, površina, katastarska čestica, 
zemljišnoknjižna oznaka, postojanje zakupa); 

- odredbu o tome tko može podnijeti ponudu; 
- početnu prodajnu cijenu; 
- iznos i način plaćanja jamčevine te oznaku računa na koji se jamčevina 

uplaćuje; 
- popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz ponudu; 
- mjesto, način i rok za podnošenje ponude; 
- mjesto, datum i sat otvaranja ponuda; 
- odredbu da se nepotpune i nepravodobne ponude neće razmatrati; 
- odredbu o pravu neprihvaćanja niti jedne ponude; 
- odredbu o tome tko se smatra najpovoljnijim natjecateljem; 
- odredbu da će, ako dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu 

kupoprodajnu cijenu, Povjerenstvo za prodaju pozvati te natjecatelje da u 
roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos kupoprodajne 
cijene; 

- odredbu da se natjecatelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina 
uračunava u kupoprodajnu cijenu, a natjecateljima čije ponude nisu 
prihvaćene jamčevina vraća; 

- odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća najpovoljnijem natjecatelju 
ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji; 

- odredbe o pravu prigovora; 
- rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim natjecateljem; 
- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene; 
- odredbu da Grad Bjelovar ima pravo prvokupa u slučaju daljnjeg stvarno 

pravnog raspolaganja kupljenim poslovnim prostorom. 
 
Javni natječaj može sadržavati i druge podatke u svezi s prodajom poslovnoga 
prostora. 
  

Članak 52. 

  
Javni natječaj objavljuje se u tiskanim sredstvima javnog informiranja, na 
oglasnoj ploči Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2 i na web stranici Grada 
Bjelovara. 
  

Članak 53. 

  
Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike 
Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane 
u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. 
Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako 
ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području 
Republike Hrvatske. 



 

Članak 54. 

  
Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u iznosu od 
10% od početne prodajne cijene poslovnoga prostora, u korist proračuna Grada 
Bjelovara. 
Nakon provedenog postupka javnog natječaja uplaćena jamčevina se odabranom 
ponuditelju uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu 
prihvaćene, vraća najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o 
izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 

Članak 55. 

  
Ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju podnosi se Povjerenstvu za 
prodaju, preko Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, u roku 
određenom u natječaju, koji ne može biti kraći od 8 dana niti duži od 20 dana od 
dana objave u tiskanim sredstvima javnog informiranja. 
Ponuda mora sadržavati: 

1. oznaku poslovnoga prostora, 

2. podaci o ponuditelju (OIB, dokaz o državljanstvu, podatke iz sudskog 
registra za pravne osobe i slično), 

3. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, 

4. dokaz o uplaćenoj jamčevini, 

5. dokaz o nepostojanju poreznog duga ili duga prema Gradu Bjelovaru, 

6. drugu dokumentaciju sukladno uvjetima navedenim u javnom natječaju. 

 

Članak 56. 

  
Ponude se otvaraju javno u vremenu određenom u javnom natječaju. 
Povjerenstvo za prodaju vodi zapisnik o prispjelim ponudama za svaki pojedini 
poslovni prostor oglašen u javnom natječaju. Zapisnik osobito sadrži podatke o 
ponuditeljima i ponuđenim kupoprodajnim cijenama te podatak o najvišoj 
ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni za pojedini poslovni prostor. 
 

Članak 57. 

  
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu 
kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. 
Ako najpovoljniji ponuditelj iz stavka 1. ovoga članka odustane od svoje ponude, 
Povjerenstvo za prodaju predlaže gradonačelniku sljedećega najpovoljnijeg 
ponuditelja. 
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude jamčevina mu se ne vraća. 
 
 
 

Članak 58. 

  
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaki pojedini poslovni prostor, 
na prijedlog Povjerenstva za prodaju, donosi nadležno tijelo. 



Povjerenstvo za prodaju može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda. 
Zaključak iz stavka 1. ovog članka dostavlja se svim sudionicima natječaja. 
Na zaključak se, radi njegova preispitivanja, može uložiti prigovor nadležnom 
tijelu u roku od 8 dana od dana dostave. 
U povodu preispitivanja zaključka nadležno tijelo može zaključak izmijeniti, 
potvrditi ili uloženi prigovor odbiti kao neosnovan. 
Zaključak o prigovoru je konačan.  

 

Članak 59. 

  
Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora sklapa se u roku od 60 dana od dana 
donošenja zaključka iz članka 58. stavka 1. ove odluke, odnosno od dana 
konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu. 

 

Članak 60. 

  
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u 
zakazano vrijeme, a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odustao od 
sklapanja ugovora. 
Ako najpovoljniji ponuditelj izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne 
može biti duži od 30 dana. 
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ni u roku 
iz stavka 2. ovoga članka, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. 
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u 
rokovima iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, zaključak o izboru najpovoljnijeg 
ponuditelja prestaje važiti. 
Jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju koji odustane od sklapanja 
ugovora. 
Ako kupac u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, ugovor 
se raskida, a jamčevina se ne vraća. 
 

Članak 61. 

  
Ugovor o kupoprodaji, osim bitnih sastojaka ugovora određenih Zakonom o 
obveznim odnosima, mora sadržavati i odredbe: 
 

- da rok za plaćanje kupoprodajne cijene ne može biti duži od 30 dana od 
dana sklapanja ugovora; 

- izjavu kupca kojom dopušta radi osiguranja dugovanog iznosa u korist 
prodavatelja upis založnog prava radi osiguranja dugovanog iznosa u 
zemljišnoj knjizi na poslovnom prostoru koji je predmet kupoprodaje 
obročnom otplatom; 

- da se kupac odriče prava potraživanja naknade štete u slučaju raskida 
kupoprodajnog ugovora zbog pravnih nedostataka na kupljenom 
poslovnom prostoru, te da kupac neće tražiti naknadu štete ako bi mu ona 
bila izazvana sudskim postupkom protiv bespravnog korisnika poslovnoga 
prostora, odnosno naknadu eventualne štete koju bi trpio zbog duljine 
trajanja postupka uknjižbe prava vlasništva na kupljenom poslovnom 
prostoru ili nemogućnosti uknjižbe; 



- da kupac uknjižbu prava vlasništva na kupljenom poslovnom prostoru 
može zatražiti na temelju kupoprodajnog ugovora i prodavateljeve potvrde 
da je kupoprodajnu cijenu platio u cijelosti; 

- u slučaju da kupac poslovni prostor proda trećoj osobi, da treća osoba nije 
u dobroj vjeri ako prethodno nije provjerila kod prodavatelja da je 
kupoprodajna cijena u cijelosti isplaćena; 

 

te da u slučaju kada se poslovni prostor prodaje sadašnjem zakupniku, odnosno 
sadašnjem korisniku pod uvjetima i u postupku iz članka 33. Zakona i: 

- odredbu kojom se kupac obvezuje da u narednih 10 godina od dana 

sklapanja ugovora neće prodavati niti na drugi način otuđiti kupljeni 

poslovni prostor te da dopušta zabilježbu zabrane otuđenja u zemljišnoj 

knjizi. Ovaj rok zabrane otuđenja odnosi se i na sklopljene ugovore o 

kupoprodaji s rokom obročne otplate; 

- odredbu kojom prodavatelj poslovnoga prostora, u slučaju da kupac 

prestane obavljati djelatnost u roku od 10 godina od dana sklapanja 

ugovora, pridržava pravo nazadkupnje prodane nekretnine po 

kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana; 

- zabilježbu zabrane otuđenja poslovnoga prostora za vrijeme od 10 godina 

od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji poslovnoga prostora te 

zabilježbu prava nazadkupnje, u korist prodavatelja. 

 
 

2. Neposredna prodaja 

 

 

Članak 62. 

  
Poslovni prostori prodaju se po tržišnoj cijeni sadašnjem zakupniku poslovnoga 
prostora i zakupnicima iz članka 33. stavka 7. Zakona (u daljnjem tekstu: 
sadašnji zakupnik) pod uvjetima propisanim Zakonom i ovom Odlukom. 
  

Članak 63. 

  
Poslovni prostori prodaju se na temelju javno objavljenog popisa poslovnih 
prostora koji su predmet neposredne prodaje. 
Popis poslovnih prostora koji su predmet neposredne prodaje utvrđuje Gradsko 
vijeće Grada Bjelovara na prijedlog Gradonačelnika. 
Popis poslovnih prostora koji su predmet neposredne prodaje objavljuje se na 
web stranici Grada Bjelovara i oglasnoj ploči Grada Bjelovara na adresi Trg 
Eugena Kvaternika 2. 
 
 
 

Članak 64. 

  
Popis poslovnih prostora iz članka 63. ove Odluke osobito sadrži: 



1. podatke o poslovnim prostorima (adresa, površina prostora, 
zakupnik/korisnik poslovnoga prostora i slično); 

2. rok za podnošenje zahtjeva za kupnju poslovnoga prostora; 

3. tržišnu cijenu prostora. 

 

Članak 65. 

  
Pravo na kupnju poslovnoga prostora ne može ostvariti zakupnik poslovnoga 
prostora koji ga je dao u podzakup ili na temelju bilo koje druge pravne osnove 
prepustio njegovo korištenje drugoj osobi. 

 

 

Članak 66. 

  
Poslovni prostor ne može se prodati sadašnjem zakupniku ili korisniku koji ima 
dospjelu nepodmirenu obvezu, i to prema: 

- Gradu Bjelovaru, 

- državnom proračunu i 

- zaposlenicima i dobavljačima, 

osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih 
obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja. 
  
 

Članak 67. 

  
Zahtjev za kupnju poslovnoga prostora podnosi se u roku od 90 dana od javne 
objave popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje Upravnom odjelu 
za gospodarstvo Grada Bjelovara. 
 
Zahtjev mora sadržavati: 

- oznaku poslovnoga prostora za koji se zahtjev podnosi; 

- podatke o ponuditelju (OIB, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i 
slično). 

 
Uz zahtjev je potrebno priložiti: 

- dokaz o zakupu poslovnoga prostora za koji se podnosi zahtjev u 
neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina; 

- ponuđeni način plaćanja kupoprodajne cijene uz ograničenje predviđeno 
člankom 36. stavkom 3. Zakona; 

- potvrdu Upravnog odjela za financije i javne prihode Grada Bjelovara o 
podmirenim obvezama prema Gradu Bjelovaru; 

- potvrdu Ministarstva financija - Porezne uprave o stanju poreznog duga; 

- pregled stanja obveza prema dobavljačima i pregled njihove dospjelosti ne 
stariji od 30 dana; 



- dokaz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Financijske agencije 
o podmirenim obvezama prema zaposlenicima; 

- dokaz o ulaganjima u poslovni prostor koji je predmet kupoprodaje i visini 
ulaganja koji je utvrdio sudski vještak građevinske ili arhitektonske struke 
s liste ovlaštenih sudskih vještaka, po odabiru Grada Bjelovara. 

 

Članak 68. 

  
Tržišna cijena poslovnoga prostora koji se prodaje sadašnjem zakupniku 
umanjuje se za neamortizirana ulaganja sadašnjeg zakupnika, odnosno korisnika, 
koja ulaganja su doprinijela povećanju tržišne vrijednosti poslovnoga prostora, s 
time da se visina ulaganja priznaje najviše do 30% tržišne vrijednosti poslovnoga 
prostora. 
Pod ulaganjem sadašnjeg zakupnika, priznaju se samo ulaganja u preinake 
poslovnoga prostora učinjene uz suglasnost zakupodavca. 
Pod ulaganjem sadašnjeg zakupnika, priznaju se nužni troškovi. 
Pod ulaganjem sadašnjeg zakupnika, neće se priznati ulaganja koja je 
zakupodavac priznao u obliku smanjene zakupnine ili oslobođenja od plaćanja. 
  

Članak 69. 

  
Tržišnu cijenu i vrijednost neamortiziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika, 
odnosno korisnika, utvrđuje ovlašteni sudski vještak građevinske ili arhitektonske 
struke s liste ovlaštenih sudskih vještaka, po odabiru Grada Bjelovara. 

  

Članak 70. 

  
Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnoga prostora može se ugovoriti jednokratno 
ili obročnom otplatom, prema izboru kupca. 
U slučaju jednokratne isplate kupoprodajne cijene poslovnoga prostora, rok 
isplate ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora. 
U slučaju obročne otplate rok otplate ne može biti duži od 5 godina od dana 
sklapanja ugovora. 
U slučaju obročne otplate ne primjenjuje se odredba članka 65. stavka 1. ove 
odluke. 
Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 4% godišnje. 
Prodavatelj je dužan u ugovoru o kupoprodaji poslovnoga prostora uz obročnu 
otplatu vrijednost (mjesečnog) obroka vezati uz euro, i to po srednjem tečaju 
Hrvatske narodne banke na dan uplate. 
 

Članak 71. 

  
Odluku o kupoprodaji poslovnoga prostora donosi nadležno tijelo. 
Na temelju odluke o kupoprodaji iz stavka 1. ovog članka, Gradonačelnik sklapa 
kupoprodajni ugovor u roku od 90 dana od dana donošenja odluke. 
  
 
 
 

Članak 72. 

  



Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora mora biti potvrđen (solemniziran) po 
javnom bilježniku. 

Članak 73. 

  
Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora osim bitnih sastojaka određenih 
Zakonom, mora sadržavati odredbu da se kupac odriče prava potraživanja 
naknade štete koju bi trpio zbog duljine trajanja postupka uknjižbe prava 
vlasništva na kupljenom poslovnom prostoru ili nemogućnosti uknjižbe. 
  

Članak 74. 

  
Sredstva ostvarena prodajom poslovnoga prostora po ovoj Odluci koristit će se 
za stjecanje i održavanje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara. 
 

3. Pravo prvokupa Grada 

Članak 75. 

 
U slučaju daljnjega stvarno pravnog raspolaganja kupljenim poslovnim prostorom 
Grad Bjelovar ima pravo prvokupa u roku do deset (10) godina od sklapanja 
kupoprodajnog ugovora. 
Pravo prvokupa iz prethodnog stavka ovoga članka zabilježit će se u zemljišnim 
knjigama. 
Vlasnik kupljenog poslovnog prostora koji namjerava prodati poslovni prostor u 
roku iz stavka 1. ovoga članka obvezan je poslovni prostor ponuditi na prodaju 
Gradu Bjelovaru, kao prijašnjem vlasniku, i priopćiti mu cijenu i uvjete prodaje. 
Ako Grad Bjelovar u roku od 60 dana, od dana kada mu je ponuda učinjena, ne 
izjavi da ponudu prihvaća, vlasnik može poslovni prostor prodati drugome ali 
samo pod istim uvjetima ili za višu cijenu. 
Izjavom iz stavka 4. ovoga članka smatra se odluka Gradonačelnika, odnosno 
Gradskog vijeća o korištenju pravom prvokupa. 
 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 76. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti: Odluka o davanju u zakup 

poslovnoga prostora („Službeni Glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/12, 7/13, 8/13 i 

1/14) i Odluka o načinu, uvjetima i postupku prodaje poslovnih prostora u 

vlasništvu Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/11). 

 

Članak 77. 

Ugovori o zakupu poslovnoga prostora sklopljeni temeljem Odluke o davanju u 
zakup poslovnoga prostora („Službeni glasnika Grada Bjelovara“, broj 1/12, 7/13, 
8/13 i 1/14) ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni, odnosno do 
prestanka ugovora o zakupu.  
 
 
 
 
 

Članak 78. 



Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Grada Bjelovara“. 

KLASA: 372-03/16-01/8 
URBROJ: 2103/01-02-16-4 
Bjelovar, 09. ožujka 2016. 

                                                                                      PREDSJEDNICA     

             GRADSKOG VIJEĆA  

                                                                            Vanja Posavac, dipl. 

politologinja 

 

       

 

 

 

 



            

 REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    G R A D  B J E L O V A R  

              GRADSKO VIJEĆE   

                             

                                                                                                              
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 

(„Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta  
Grada Bjelovara  (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 2/13) Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. donijelo je 

 

ODLUKU 

o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore 

 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se kriteriji za visinu početne zakupnine za poslovne 
prostore prilikom raspisivanja javnog natječaja. 
 

Članak 2. 
Neto korisnu površinu čini prostor koji se dobije mjerenjem između zidova 
prostorija poslovnog prostora uključujući ulazno-izlazni prostor, sanitarne 
prostorije te površinu izloga i galerija. 
U korisnu površinu poslovnog prostora ulaze i terase, ukoliko nisu na javno 
prometnim površinama i koje su isključivo u funkciji tog poslovnog prostora za 
koje se korisna površina obračunava umanjenjem za 50% od zatvorenog 
poslovnog prostora. 
 

Članak 3. 
Visina početne zakupnine za poslovni prostor određuje se prema slijedećim 
kriterijima: 

- neto korisnoj površini poslovnog prostora 

- zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi i 

- djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja. 

Početna zakupnina u sebi sadrži i porez na dodanu vrijednost. 
 

Članak 4. 
Za određivanje zone koristi se Odluka o zonama u Gradu Bjelovaru („Službeni 
glasnik Grada Bjelovara“ broj 7/11). 
 

Članak 5. 
Ovisno o vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru utvrđuju se 

sljedeće vrste djelatnosti i pripadajući im koeficijenti: 
GRUPA I. Koeficijent 6,0 

- ugostiteljska novčarska, osiguravateljska i kartična, proizvodnja i prodaja 

predmeta od zlata, filigran, uslužna djelatnost u zdravstvu i druge uslužne 

djelatnosti; 

 



GRUPA II. Koeficijent 5,0 
- trgovina; 

GRUPA III. Koeficijent 4,0 
- kancelarijska djelatnost, posredničke usluge i agencije; 

GRUPA IV. Koeficijent 3,0 
- obrtničke i osobne usluge, proizvodne djelatnosti; 

GRUPA V. Koeficijent 2,0 
- djelatnost odgoja i obrazovanja, kulture, informiranja, druge društvene 

djelatnosti ako ih ne obavljaju neprofitne ustanove, skladištenje robe; 

GRUPA VI. Koeficijent 1,0 
- kancelarijska djelatnost pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu 

RH, kancelarijska djelatnost jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i pravnim osobama u njihovom vlasništvu ili pretežitom 

vlasništvu, umjetnička djelatnost, prodaja suvenira, garaže i garažna 

mjesta; 

GRUPA VII. Koeficijent 0,5 
- političke stranke i vijeća nacionalnih manjina. 

 

Članak 6. 
Visinu početne mjesečne zakupnine po metru kvadratnom poslovnog prostora 
čini umnožak broja bodova i vrijednosti boda. 
POČETNA ZAKUPNINA= BROJ BODOVA x VRIJEDNOST BODA   /kn/m2/. 
Broj bodova čini umnožak koeficijenta položajne zone i koeficijenta vrste 
djelatnosti. 
BROJ BODOVA = KOEFICIJENT ZONE x KOEFICIJENT DJELATNOSTI. 
 

Članak 7. 
Ovisno o pogodnostima područja koja ima poslovni prostor, utvrđuju se slijedeće 
položajne zone i koeficijenti po zonama: 

 ZONA I - KOEFICIJENT 5 

 ZONA II - KOEFICIJENT 4 

 ZONA III - KOEFICIJENT 3 

 ZONA IV - KOEFICIJENT 2 

 Položajne zone određene su i istovjetne su zonama propisanim Odlukom o 
zonama u Gradu Bjelovaru („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 7/11). 
Samo za garaže i garažna mjesta na području Grada Bjelovara iznimno se 
primjenjuje položajna ZONA III, bez obzira u kojim ulicama se nalaze. 
 

Članak 8. 
 Vrijednost boda za izračun početne zakupnine iskazuje se u kunama. 
Visinu vrijednosti boda određuje Gradonačelnik Odlukom o utvrđivanju vrijednosti 
boda u mjesecu prosincu tekuće godine za godinu koja slijedi. 
 

Članak 9. 
Početna mjesečna zakupnina za poslovni prostor koji se nalazi u dvorišnim 
zgradama, podrumskim prostorijama, tavanima, zatvorenim prolazima i vežama 
zgrada, umanjuje se 30%. 



Visina cijene zakupa za skladište uz poslovni prostor obračunava se u iznosu od 
30% cijene poslovnog prostora postignute na javnom natječaju. 
 Početna mjesečna zakupnina za poslovni prostor koji je namijenjen za obavljanje 
deficitarne djelatnosti umanjuje se 50 %. 
Deficitarnu i tradicijsku djelatnosti iz stavka 3. ovog članka utvrđuje  
Gradonačelnik odlukom o raspisivanju javnog natječaja. 
 

Članak 10. 
 Iznos početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor prema kriterijima iz ove 
Odluke, umanjuje se za 30% u slučajevima kada se natječaj raspisuje drugi, 
odnosno dodatnih 10 % kada se natječaj raspisuje treći i četvrti put, a da na 
prethodnim natječajima nije bilo interesa. 
Umanjenje iznosa početne mjesečne zakupnine za poslovne prostor na daljnjim 
natječajima ne može biti više od 50% od iznosa početne mjesečne zakupnine iz 
prvog natječaja. 
 

Članak 11. 
Odredbe ove odluke na odgovarajući način primjenjuju i pravne osobe u 
vlasništvu Grada Bjelovara kada poslovni prostor daju u zakup. 
 

Članak 12. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za 
određivanje početne zakupnine za poslovne prostore („Službeni glasnik Grada 
Bjelovara“, broj 1/12, 1/14). 
 

Članak 13. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 
 
KLASA: 372-03/16-01/9 
URBROJ: 2103/01-02-16-4 
Bjelovar, 09. ožujka 2016. 

                 PREDSJEDNICA 

             GRADSKOG VIJEĆA  
                                                                            Vanja Posavac, dipl.politologinja 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



     

 

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

           Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 190/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 31. stavka 1. točke 4. Statuta Grada 
Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13), Gradsko vijeće Grada 
Bjelovara na svojoj 16. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2016. donijelo je 

                                                        O D L U KU 
o izmjenama  i  dopunama  Odluke  o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja  nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara 
 

                                                            Članak 1. 
 
             Ovim izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku  
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara,  mijenja se i dopunjuje 
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenju  nekretninama u vlasništvu 
Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara„ broj 7/13) i to  na način  da: 
 
            U članku 2. stavku 1. riječi:  
„osim u slučajevima kada je zakonom ili ovom Odlukom drugačije utvrđeno“ brišu se. 
 
           Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
„Iznimno, odredba iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na slučajeve kada se 
nekretninama u vlasništvu Grada raspolaže u korist Republike Hrvatske, jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba u vlasništvu Republike 
Hrvatske, ili pravnih osoba u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, odnosno pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska ili 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju 
općeg, gospodarskog i socijalnog napretka Grada i njegovih građana. 
 
                                                            Članak 2. 
 
            U članku 4. stavku 1. iza alineje 7 dodaje se nova alineja 8 koja glasi: 
„-davanje izjave kod uvida u spis radi izjašnjenja prilikom izdavanja akata o 
prostornom uređenju i gradnji.“ 
 
                                                            Članak 3.  
 
   U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Početna cijena nekretnine je cijena izražena u novcu na temelju vještačenja 
sudskog vještaka sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina. 
 



 
           Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„Početnu cijenu nekretnine koja se nalazi u poslovnoj zoni Grada Bjelovara svojom 
odlukom određuje Gradsko vijeće.“ 
 
                                                           Članak 4.  
 

 U  članku 8. stavku 3. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: 
 „osim u slučaju  kada pravo služnosti stječu osobe javnog prava, međusobno 

jedne od drugih, na njihovu zemljištu potrebnom za izgradnju infrastrukturnih 
građevina u smislu Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje 
infrastrukturnih građevina.“  
 
                                                          Članak 5. 
 

  U članku 9. stavku 1.  riječi: „i Mjesnog odbora na čijem  području se 
nekretnina nalazi.“ brišu se. 

 
                                                          Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom  glasniku 
Grada Bjelovara„.             

 

KLASA: 940-01/16-01/6  
URBROJ: 2103/01-02-16-4                                                    PREDSJEDNICA 
Bjelovar, 09. ožujka 2016.                                                   GRADSKOG VIJEĆA                                                                                                                                                                       
                                                                                   Vanja Posavac, dipl. politologinja 

                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
           

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                GRADSKO  VIJEĆE                  
 
     
          
Na temelju članka 31. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik 
Grada Bjelovara”, broj 2/13) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj 
09. ožujka 2016. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup dvorana u objektima  

Mjesnih odbora 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom mijenja se članak 3. stavak 1. Odluke o davanju u zakup dvorana u 
objektima Mjesnih odbora (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 1/14 i 5/14, dalje 
u tekstu: Odluka) i glasi: 
 
Visina dnevne zakupnine određuje se po m2 dvorane ili prostorije ovisno o namjeni 
korištenja i kategoriji: 
 

Red Namjena Kategorija  

broj   I II III 

    kn/m2 kn/m2 kn/m2 

1. Zabava                                                                  7.00 5.00 3.00 

2. Obiteljska prigoda 5.00 4.00 2.00 

3. Savjetovanje i predavanje 4.00 3.00 1.50 

4. Športske i kulturne priredbe 3.00 2.00 1.00 

5. Djelatnost političkih stranaka 3.00 2.00 1.00 
6. Osnovna djelatnost udruga građana 0.00 0.00 0.00 

 
 

Članak 2. 
 

Mijenja se članak 3. stavak 4. Odluke i glasi: 
Kategorija doma određena je Kategorizacijom objekata – domova mjesnih odbora 
Grada Bjelovara. Odluku o kategorizaciji donosi Gradonačelnik temeljem slijedećih 
kriterija: 
 
 
 
 



udaljenost od 
centra grada: 

do 3 km 3 boda 

3 - 5 km 2 boda 

preko 5 km 1 bod 

interijer: 

unutrašnja 
opremljenost -  
slobodna 
procjena:  

min. 1 bod, 
maksimalno 3 
boda 

kapacitet: 

do 100 mjesta 1 bod 

100 - 200 mjesta  2 boda 

200 - 300 mjesta 3 boda 

el. priključak :   1 bod 

voda: 
gradski vodovod 2 boda 

kućni vodovod  1 bod 

plinski 
priključak: 

  1 bod 

grijanje: 

centralno 3 bod 

plinske peći 2 boda 

kruta goriva 1 bod 

kanalizacija: 
septička jama 1 bod 

gradska 2 boda 

klimatizacija:   3 boda 

ventilacija:   2 boda 

 
 

Članak 3. 
 
U članku 5. stavku 1. točka 4. briše se, a točka 6 mijenja se i glasi: 

„- potrebe humanitarnih, socijalnih, vjerskih,  kulturnih, sportskih i drugih pravnih 
osoba koje djeluju na području mjesnog odbora (bez skladištenja robe).“ 

Članak 4. 
 
Sve ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom glasniku Grada 
Bjelovara». 
 
KLASA:372-03/16-01/5   
URBROJ: 2103/01-02-16-4                              
Bjelovar, 09. ožujka 2016.        PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                      Vanja Posavac, dipl.politologinja 



 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
     G R A D  B J E L O V A R  
                GRADSKO VIJEĆE   
 

 
Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 
(„Narodne novine“ 26/15), članka 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i 
javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 
Bjelovara“ broj 3a/15) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta  Grada Bjelovara 
(“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 2/13), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. 
sjednici održanoj 09. ožujka 2016.  godine donijelo je 
 
 

PRAVILNIK 
o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu gradskih 
prostora (u daljnjem tekstu: gradski prostori) na korištenje udrugama za provođenje 
aktivnosti od interesa za opće dobro. 

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge odgovarajuće se primjenjuju i 
na druge organizacije civilnoga društva. 

 
 

Članak 2. 
 

Aktivnost od interesa za opće dobro u smislu ovog pravilnika je aktivnost koja 
doprinosi zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i 
planskim dokumentima Grada Bjelovara i Republike Hrvatske koji se odnose na Grad 
Bjelovar i koja podiže kvalitetu života građana Grada Bjelovara u područjima: 

 
1. zaštite potrošača; 
2. promicanja ljudskih prava; 
3. mladih ili udruga za mlade; 
4. zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva; 
5. zaštite i spašavanja; 
6. održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i                 

prilagodbe tim promjenama; 

 



7. zaštite okoliša i održivog razvoja; 
8. europskih integracija i fondova Europske unije; 
9. branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i 

civilnih invalida rata; 
10. socijalnog i humanitarnog značenja; 
11. pružanja socijalnih usluga; 
12. prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži; 
13. socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba 

s invaliditetom; 
14. zaštite zdravlja; 
15. obrazovanja i predškolskog odgoja; 
16.  sporta, kulture i tehničke kulture; 
17. međugradske i međunarodne suradnje. 

 
 

Članak 3. 
 

Gradski prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama javnim natječajem, 
sukladno mogućnostima Grada Bjelovara, uz posebnu pažnju da se racionalno koriste 
svi gradski prostori. 

Gradski prostori koji služe za zadovoljavanje potreba građana za opskrbom i 
uslužnim obrtničkim djelatnostima i ulični lokali na atraktivnim lokacijama, u pravilu, ne 
daju se na korištenje udrugama. 

Iznimno, bez objavljivanja javnog natječaja gradski prostor se može dodijeliti 
izravno samo: 

- kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad Bjelovar da u suradnji s udrugama 
žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni 
postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom gradskog 
prostora; 

- kada se gradski prostor dodjeljuje udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu 
nadležnost na području Grada Bjelovara ili je udruga jedina organizacija 
operativno sposobna za rad na području Grada Bjelovara; 

- kada se gradski prostor dodjeljuje udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili 
aktom dodijeljene određene javne ovlasti (npr. Hrvatski Crveni križ, dobrovoljna 
vatrogasna društva i dr.). 

 
 

II. RASPISIVANJE I UVJETI JAVNOG NATJEČAJA 
 

Članak 4. 
 

O raspisivanju i objavi javnog natječaja za dodjelu gradskih prostora na korištenje 
udrugama (u daljnjem tekstu: javni natječaj), na prijedlog Upravnog odjela za 
gospodarstvo Grada Bjelovara, odlučuje Gradonačelnik Grada Bjelovara (u daljnjem 
tekstu: Gradonačelnik), zaključkom. 

 
Zaključak iz stavka 1. ovoga članka sadrži: 

- popis gradskih prostora za dodjelu na korištenje udrugama; 
- natječajnu dokumentaciju (tekst javnog natječaja, obrasce, dokaze koji se 

podnose uz prijavu i dr.); 



- podatak o objavi i rok za podnošenje prijava. 
 
Obavijest o raspisivanju javnog natječaja se objavljuje u dnevnom tisku, a javni 

natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom na internetskoj stranici Grada 
Bjelovara i na oglasnoj ploči Grada Bjelovara. 

 
Obavijest sadrži predmet javnog natječaja, podatak o tome gdje se tekst javnog 

natječaja objavljuje, rok podnošenja prijave te po potrebi i druge podatke. 
 

Članak 5. 
 

            Tekst javnog natječaja sadrži: podatke o gradskom prostoru (adresu, površinu, 
namjenu i visinu naknade za korištenje), vrijeme na koje se prostor daje na korištenje, 
podatke tko može sudjelovati u natječaju, podatke o partnerstvu s drugim 
organizacijama (zajednička prijava), uvjete za prijavu na natječaj, sadržaj prijave, način 
prijave, rok i mjesto podnošenja prijave, upute za prijavitelje, kriterije i mjerila za 
bodovanje, uputu o pravu prigovora na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog 
gradskog prostora, obavijest o potpisivanju ugovora o korištenju prostora te po potrebi i 
druge uvjete. 
 

Članak 6. 
 

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na 
korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo osniva i imenuje Gradonačelnik. 
Zadaće Povjerenstva su: otvaranje zaprimljenih prijava, utvrđivanje koje prijave 

ispunjavaju uvjete natječaja, razmatranje i bodovanje prijava koje ispunjavaju uvjete 
natječaja sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje, sastavljanje Prijedloga liste 
prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora te Prijedloga konačne liste prvenstva 
za dodjelu pojedinog gradskog prostora, predlaganje gradonačelniku zaključka o dodjeli 
prostora na korištenje i sklapanja ugovora o korištenju prostora. 

Podnositelji, čije su prijave podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, 
kao i one koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 7. ovog pravilnika, neće biti uvršteni na 
Prijedlog liste prvenstva. 
 

Članak 7. 
 

Uvjeti javnog natječaja su: 
1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi           

odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Gradu Bjelovaru najmanje 
jednu godinu prije dana objave javnog natječaja; 

2. udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija; 
3. udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema 

državnom proračuni i proračunu Grada Bjelovara; 
4. udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu 

aktivnosti; 
5. mora voditi transparentno financijsko poslovanje; 
6. da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi      

kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo 
iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 



ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge (u daljnjem tekstu: Uredba); 

7. aktivnosti se moraju provoditi na području Grada Bjelovara; 
8. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene 

obrasce određene natječajnom dokumentacijom i ovim Pravilnikom; 
9. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih 

ugovora o zakupu gradskih prostora. 
 

Članak 8. 
 

Prijava na natječaj mora sadržavati: 
1. izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana (ispis internetske stranice); 
2. dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-

a); 
3. presliku statuta, sa svim izmjenama i dopunama; 
4. ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje udruge o nepostojanju 

duga s osnove potraživanja Grada Bjelovara; 
5. potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima 

službenu evidenciju vodi Porezna uprava, u izvorniku ne starija od 30 dana od 
objave javnog natječaja; 

6. presliku financijskog izvješća za prethodnu godinu (za obveznike dvojnog 
knjigovodstva), odnosno odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni 
novčanog računovodstvenog načela donesena od upravljačkog tijela podnositelja 
prijave s pečatom o zaprimanju nadležnog tijela te presliku knjige prihoda i 
rashoda za prethodnu godinu (za obveznike jednostavnog knjigovodstva); 

7. popis zaposlenih osoba; 
8. obrazac izjave o postojanju partnerskog odnosa dužeg od jedne godine; 
9. druge dokaze i dokumentaciju određenu natječajnom dokumentacijom. 

 
Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio natječajne 

dokumentacije. Obrazac prijave sadrži osnovne podatke o prijavitelju s opisom 
dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju. 
 

Članak 9. 
 

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se popunjavaju na 
računalu prema uputi navedenoj u natječajnoj dokumentaciji. 

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od 
strane osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerene službenim pečatom udruge. 

Prijava mora biti podnesena u roku određenom u javnom natječaju, koji ne može 
biti kraći od 30, ni duži od 180 dana od objave javnog natječaja. 

Prijave na natječaj sa dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, s 
naznakom "Ne otvaraj - Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora udrugama" 
preporučeno poštom ili u pisarnici Grada Bjelovara. 
 

Članak 10. 
 

Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na natječaj za određeni prostor 
radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro su: 

 



a) Godine aktivnog djelovanja 
za svaku godinu aktivnog djelovanja..................................... 1 bod 
 
b) Broj zaposlenika 
- do 2............................................... 1 bod 
- od 3 do 6...................................... 3 boda 
- 7 i više....................................... .. 5 bodova 
 
c) Broj članova i/ili volontera 
- do 20............................................. 1 bod 
- od 21 do 50................................... 2 boda 
- od 51 do 100................................. 3 boda 
- više od 100.................................... 4 boda 
 
d) Neposredan rad s korisnicima usluga 
- rad s ciljanim skupinama do 20 korisnika.......................................5 bodova 
- rad s ciljanim skupinama od 21 do 50 korisnika.................................... 10 bodova 
- rad s ciljanim skupinama iznad 50 korisnika....................................... 15 bodova 
 
e) Ostvarene financijske potpore za projekte/programe 
- iz EU fondova........................................ 6 bodova 
- iz državnog proračuna........................... 5 bodova 
- iz proračuna Grada Bjelovara................. 4 boda 
- iz poslovnog sektora.............................  3 boda 
-od drugog inozemnog javnog ili privatnog 
donatora............................................... 2 boda 
 
f) Ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl. 
- međunarodna.......................................10 bodova 
- državna.............................................….8 bodova 
- Grada Bjelovara..................................... 6 bodova 
- strukovna........................................……2 boda 
 
g) Projektne aktivnosti 
- do 3 održana okrugla stola, vjerska skupa i sl. 
godišnje................................................ 2 boda 
- više od 3 održana okrugla stola, vjerska skupa i sl. 
godišnje............................................ 4 boda 
- do 3 održane konferencije godišnje………….................................. 6 bodova 
- više od 3 održane konferencije godišnje………………….. ………………8 bodova 
- projekti i aktivnosti od posebnog interesa za Grad Bjelovar i građane Grada 
Bjelovara, ostvareni u posljednje dvije godine, što ih ocjenjuje nadležno gradsko 
upravno tijelo......................... 10 bodova 
 
h) Broj partnerskih organizacija civilnog društva s kojima se planira 
zajednički koristiti dodijeljeni prostor 
- 1............................. 3 boda 
- 2............................. 5 bodova 
- za svaku partnersku organizaciju iznad dvije dodatno................... 1 bod 
 



i) Prethodno korištenje prostora 
- prethodno uredno korištenje istog gradskog prostora………………... 3 boda 

 
Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima i mjerilima iz podtočki e), f) i g) iz 

stavka 1. ovoga članka se zbrajaju. 
 
Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog 

liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora na korištenje. 
 

 
Članak 11. 

 
Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost na listi 

prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju: 
1. neposredan rad s korisnicima usluga; 
2. ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl. 
Prijavu za dodjelu jednog gradskog prostora kojeg planira koristiti više udruga u 

suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na javnom natječaju 
može ostvariti najveći broj bodova sukladno kriterijima i mjerilima iz članka 10. ovog 
pravilnika. 

Suradnja/partnerstvo iz stavka 2. ovog članka mora trajati duže od jedne godine. 
Namjera korištenja prostora u suradnji/partnerstvu sa ostalim udrugama 

potvrđuje se izjavom koja se prilaže uz prijavu za dodjelu gradskog prostora, 
potpisanom od ovlaštenih osoba svih suradničkih/partnerskih udruga. 

 
 

Članak 12. 
 

Nakon izvršenog bodovanja prijava i utvrđivanja Prijedloga liste prvenstva za 
dodjelu pojedinog gradskog prostora, Povjerenstvo će, na internetskoj stranici Grada 
Bjelovara i oglasnoj ploči Grada Bjelovara, javno objaviti Prijedlog liste prvenstva za 
dodjelu pojedinog gradskog prostora sa brojem bodova po pojedinom kriteriju, te 
ukupan broj bodova. 

Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora prijavitelji 
mogu uložiti prigovor Gradonačelniku, putem Upravnog odjela za gospodarstvo Grada 
Bjelovara, zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda 
prvenstva iz razloga navedenih u članku 6. ovoga pravilnika, u roku 8 dana od dana 
objavljivanja Prijedloga liste prvenstva. 

Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna. 
 
 

Članak 13. 
 

Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora, na prijedlog 
Povjerenstva, utvrđuje Gradonačelnik. 

Na temelju Konačne liste iz stavka 1. ovoga članka, Povjerenstvo predlaže 
Gradonačelniku donošenje zaključka o dodjeli prostora na korištenje koji mora biti 
obrazložen i javno objavljen na internetskoj stranici Grada Bjelovara. 

 
 



 
III. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KORIŠTENJU 

 
 

Članak 14. 
 

Na temelju zaključka Gradonačelnika iz članka 13. ovoga pravilnika, zaključuje 
se ugovor o korištenju gradskog prostora (u nastavku: ugovor). 

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedini gradski prostor ne 
pristupi zaključenju ugovora, Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku slijedećeg 
prijavitelja s Konačne liste prvenstva za taj prostor. 

Ugovor se sklapa na pet godina kao javnobilježnički akt. 
Troškove solemnizacije snosi korisnik. 
Ugovor, u ime Grada Bjelovara, potpisuje Gradonačelnik ili osoba koju za to 

ovlasti Gradonačelnik. 
 
 

Članak 15. 
 

Ugovor se zaključuje u pisanom obliku i osim osnovnih podataka o korisniku i 
prostoru, sadržava: 

- visinu naknade; 
- aktivnosti od interesa za opće dobro; 
- vrijeme trajanja ugovora; 
- odredbu o ovršnosti; 
- odredbu o razlozima i uvjetima za otkazivanje ugovora u slučaju kršenja ili     

neizvršavanja odredbi ugovora te odredu o raskidu ugovora; 
- odredbu o tome da korisnik ne može preuređivati gradski prostor bez 

prethodne pisane suglasnosti Grada Bjelovara; 
- odredbu kojom se korisnik obvezuje gradski prostor predati u posjed 

vlasniku slobodan od osoba i stvari istekom roka na koji je dan, odnosno 
istekom otkaznog roka ili raskida ugovora; 

- neopozivu izjavu korisnika kojom se odriče prava povrata uloženih 
sredstava u gradski prostor; 

- odredbu da ako je ugovor sklopljen s više korisnika (zajedničko korištenje), 
oni za sva dugovanja koja proizlaze iz korištenja gradskog prostora 
odgovaraju solidarno. 

 
Članak 16. 

 
Naknada za korištenje gradskog prostora iznosi 3,61 kunu s PDV-om za m² 

površine. 
Za vrijeme korištenja gradskog prostora, korisnik nije dužan plaćati režijske 

troškove Gradu Bjelovaru. 
 

Članak 17. 
 

Istekom roka od pet godina korisniku se, gradski prostor dodijeljen temeljem 
ovog pravilnika, može ponovno dodijeliti na korištenje na rok od daljnjih pet godina, bez 
provođenja javnog natječaja za dodjelu, pod uvjetom da je korisnik dodijeljeni gradski 



prostor koristio sukladno ugovoru i uredno izvršavao ugovorne obveze te i dalje ima 
potrebu za tim prostorom. 

Zahtjev za ponovnu dodjelu gradskog prostora na korištenje podnosi se 
Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, najkasnije 30 dana prije isteka 
ugovora o korištenju prostora, uz prethodno pribavljeno mišljenje gradskog upravnog 
odjela nadležnog za područje djelovanja korisnika. 

Nadležna gradska upravna tijela daju pozitivno mišljenje na temelju opisnog i 
financijskog izvješća korisnika, za zadnju godinu korištenja prostora. 

Zaključak o ponovnoj dodjeli gradskog prostora na korištenje bez provođenja 
javnog natječaja donosi Gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva. 

Zaključak o ponovnoj dodjeli gradskog prostora na korištenje bez provođenja 
javnog natječaja mora biti obrazložen i javno objavljen na internetskoj stranici Grada 
Bjelovara. 
 

Članak 18. 
 

Korištenje gradskog prostora može prestati i prije isteka ugovorenog roka, 
otkazom ugovora. 

Grad Bjelovar može otkazati ugovor ako korisnik: 
- poslije pisane opomene Grada Bjelovara koristi gradski prostor suprotno    

ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje; 
- ne plati dospjelu naknadu u roku od 15 dana od dana pisane opomene 

Grada Bjelovara; 
- onemogući Gradu Bjelovaru nesmetanu kontrolu korištenja gradskog 

prostora, odnosno ne pruži na uvid svu potrebnu dokumentaciju; 
- vrši preinake gradskog prostora bez pisanog odobrenja Grada Bjelovara; 
- gradski prostor daje na potkorištenje; 
- ne koristi gradski prostor bez opravdanog razloga duže od 60 dana. 

Korisnik može otkazati ugovor o korištenju ne navodeći razloge. 
Otkazni rok je 30 dana. 

 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 19. 
 

Korisnik koji ima sklopljen ugovor prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dužan 
je u roku 120 dana od stupanja na snagu ovog pravilnika, dostaviti dokumentaciju iz 
članka 8. ovoga Pravilnika, kojom dokazuje da ispunjava uvjete za korištenje gradskog 
prostora. 

S korisnikom za kojeg Povjerenstvo, temeljem dostavljene dokumentacije, utvrdi 
da ispunjava uvjete za dodjelu gradskog prostora na korištenje, a gradski prostor koristi 
u skladu s ranije sklopljenim ugovorom, sklopit će se novi ugovor, na određeno vrijeme 
od 5 godina, koji se neće moći produžiti bez provođenja javnog natječaja. 

 
Ako korisnik ne dostavi dokumentaciju iz članka 8. ovoga Pravilnika, odnosno 

ako Povjerenstvo temeljem dostavljene dokumentacije utvrdi da korisnik ne ispunjava 
uvjete za dodjelu gradskog prostora na korištenje, Gradonačelnik će na prijedlog 
Povjerenstva donijeti zaključak o raskidu ranije sklopljenog ugovora. 



 
Članak 20. 

  
Provedbu ovoga Pravilnika vrše gradska upravna tijela nadležna za pojedino 

područje navedeno u članku 2. ovoga Pravilnika i Upravni odjel za gospodarstvo Grada 
Bjelovara. 
 
 

Članak 21. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 
 
 
KLASA: 372-03/16-01/7 
URBROJ: 2103/01-02-16-4 
Bjelovar, 09. ožujka 2016. 
 

                                                                                        PREDSJEDNICA 

                 GRADSKOG VIJEĆA  

                                                                           Vanja Posavac, dipl. politologinja 

 

 

 

 



 
 
 
  

 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 GRADSKO VIJEĆE 
 
  Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članka 32. 
stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 
2/13) Gradsko vijeće Grada Bjelovara, na prijedlog gradonačelnika, na 16. sjednici 
održanoj 09. ožujka 2016. godine donijelo je 
 
 

O D L U K U  
o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika 
upravnih tijela Grada Bjelovara 

 
Članak 1.  

   
U  Odluci o  koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  

upravnih tijela Grada Bjelovara „Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 8/10) u 
članku 2. mijenjaju se koeficijenti pod rednim brojem 3., 4. i 20. i glase: 

   

 

Redni 
broj 

RADNO MJESTO KOEFICIJENT 

3. Ostala radna mjesta 2. klasifikacijskog ranga (viši 
unutarnji revizor) 

 3,65 

4. Radna mjesta 3. klasifikacijskog ranga (voditelj 
Odsjeka)  

3,60 

20. Ostala radna mjesta 13. klasifikacijskog ranga             1,05 

 

Članak 2.  

  Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 

 

KLASA: 120-01/16-01/2                           PREDSJEDNICA 
URBROJ: 2102/01-02-16-3      Vanja Posavac, dipl. politologinja 
Bjelovar, 09. ožujka 2016.               
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       R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
            G R A D   B J E L O V A R 

      GRADSKO VIJEĆE 
 

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) te članka 
31. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Bjelovara (˝Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13) 
Gradsko vijeće Grada Bjelovara  na 16. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2016. godine 
donijelo je  
 

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA ZA 
2016. - 2020. GODINU 

 
OPĆI UVJETI 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuju se potpore male vrijednosti poljoprivredi na području Grada 

Bjelovara, kriteriji i postupak njihove dodjele.  

Potpore male vrijednosti podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz 

Proračuna Grada Bjelovara za proizvodnje u poljoprivredi navedene u članku 4. ovog 

Programa.  

 

Članak 2. 

 Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne 

potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 

18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije 

na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredba de minimis.  

 Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore 

dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, 

uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na 

tržište,  

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz 

izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za 

neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,  

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.  

 Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, poljoprivredni proizvod znači proizvod iz 

Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i 

akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.  
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Članak 3. 

 Korisnici sredstava potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju 

sjedište na području Grada Bjelovara. 

 Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe de minimis pod pojmom „jedan poduzetnik“ 

obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, 

upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; 

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema 

ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora 

tog poduzeća; 

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu 

s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava 

dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 

 Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a)      

do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 

 

Članak 4. 

Grad Bjelovar će u periodu od  2016. - 2020. godine,  u skladu s proračunskim 

mogućnostima dodjeljivati bespovratne potpore za: 

 

Mjera 1. STOČARSKA PROIZVODNJA 

1.1. Uzgoj rasplodnih goveda putem umjetnog osjemenjivanja plotkinja 

1.2. Uzgoj i držanje goveda autohtone pasmine simentalac 

1.3. Kupnja steonih junica na međunarodnom proljetnom i jesenskom   

       sajmu u Gudovcu 

 

Mjera 2. BILJNA PROIZVODNJA 

2.1. Nabava i postavljanje plastenika za povrtlarstvo 

2.2. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu 

 

Mjera 3. EKOLOŠKA PROIZVODNJA 

3.1. Ekološka proizvodnja s potvrdnicom 

3.2. Pčelarstvo 

 

Mjera 4. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA 

4.1.Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti 

 

Mjera 5. POLJOPRIVREDNA OPREMA 
5.1. Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području Grada        
Bjelovara 
 

Korisnik potpora u poljoprivredi u Gradu Bjelovaru, može godišnje ostvariti maksimalno 

30.000,00 kuna ukupno svih potpora, osim potpora za umjetno osjemejnivanje i potpora za 

prvotelke simentalske pasmine. 
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Mjera 1. STOČARSKA PROIZVODNJA 

1.1 . Uzgoj rasplodnih goveda putem umjetnog osjemenjivanja plotkinja 

Potpora se dodjeljuje kao povrat djela troškova uzgoja rasplodnih goveda, putem 

umjetnog osjemenjivanja. 

 

Uvjeti za dodjelu potpore:  

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim  gospodarstvima upisanima u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na 

području Grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru. Potporu 

može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva za prvo osjemenjivanje 

plotkinje.  

 Iznos novčane potpore  po jednom grlu je 100,00 kn za korisnike usluge veterinarske 

stanice.  

           Iznos novčane potpore po jednom grlu je 100,00 kn za umjetno osjemenjivanje 

plotkinje bez usluge veterinarske stanice. 

      1.2. Uzgoj i držanje goveda autohtone pasmine simentalac 

Potpora se dodjeljuje za subvencioniranje uzgoja i zadržavanje prvotelki čiste 

simentalske pasmine s poznatim porijeklom kroz minimalno jednu generaciju. 

 

Uvjeti za dodjelu potpore: 

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na 

području Grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru. Potporu 

može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva.  

 Iznos novčane potpore po jednom grlu je 500,00 kn. 

 

      1.3. Kupnja steonih junica na međunarodnom proljetnom i jesenskom sajmu u 

Gudovcu 

Potpora se dodjeljuje za kupnju steonih junica na aukcijskoj prodaji na međunarodnom 

proljetnom i jesenskom sajmu u Gudovcu, temeljem Odluke Gradonačelnika uoči samog 

održavanja Sajma. 

 

Mjera 2. BILJNA PROIZVODNJA 

2.1. Nabava i postavljanje plastenika za povrtlarstvo 

Potpora se dodjeljuje za plasteničko - stakleničku proizvodnju za nabavu i postavljanje 

novih plastenika minimalne površine 300 m2 i nabavu opreme za plastenike (grijanje, folije).  

Uvjeti za dodjelu potpore:  

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik  

poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na  

području Grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru.  

Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva. 

Potpora iznosi: 

          - 50 % plaćenog računa za nabavu i postavljanje novih plastenika minimalne površine 
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300 m2,  

          - 30 % plaćenog računa za nabavu opreme za plastenike (grijanje, folije),  

          - 20 % plaćenog računa za nabavu sadnica i sadnog materijala, 

  a maksimalno12.000,00 kn po zahtjevu. 
 
2.2. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu 

Potpora se dodjeljuje za nabava protugradnih mreža i ostale zaštitne opreme u 
voćarskoj proizvodnji u voćnjacima minimalne površine 0,5 ha.  

Uvjeti za dodjelu potpore:  
Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na 
području Grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru. Potporu 
može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva i to u iznosu do 30 % nastalih 
troškova, a maksimalno 10.000,00 kn po podnosiocu zahtjeva.  
 
Mjera 3. EKOLOŠKA PROIZVODNJA 

3.1. Ekološka proizvodnja s potvrdnicom 

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje dijela troškova za nadzor i izdavanje 

godišnje potvrdnice za ekološku proizvodnju. 

 

Uvjeti za dodjelu potpore: 

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na 

području Grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru. Potporu 

može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva. 

Maksimalan iznos potpore za ekološku proizvodnju iznosi 50% troškova stručnog  

nadzora i troškova izdavanja godišnje potvrdnice, a maksimalno 2.000,00 kuna za 

povrćarsku i voćarsku proizvodnju. 

 

3.2. PČELARSTVO 
         Sredstva se odobravaju u pčelarstvu za prihranu pčela.   
         Uvjeti za dodjelu potpore: 
Grad će subvencionirati  proizvodnju meda i pčelarstvo ako korisnik subvencije ima sjedište 

na području Grada Bjelovara, nema nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru, učlanjen 

je u pčelarsku udrugu i posjeduje minimalno 15 pčelinjih zajednica u uzgoju.  

          Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi  50% dokumentiranih 
troškova a ne više od 400,00 kn. 
 
Mjera 4. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA 

4.1. Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti 

Sredstava će se koristiti za pokriće troškova edukacije, stjecanje znanja i vještina u 

poljoprivrednoj djelatnosti: izobrazbu o održivoj uporabi pesticida na području Grada 

Bjelovara. 

 

Uvjeti za dodjelu potpore su:  

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim  gospodarstvima upisanima u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na 
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području Grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru. Potporu 

može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva.  

Iznos potpore je 30% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a maksimalan iznos je 

100,00 kn. 

 

Mjera 5. POLJOPRIVREDNA OPREMA 
5.1. Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području Grada 
Bjelovara 

Potpora će se odobriti korisniku za dio troškova pregleda ispitivanja uređaja za zaštitu 

bilja (prskalica i raspršivača). 

 

Uvjeti za dodjelu potpore su:  

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim  gospodarstvima upisanima u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na 

području Grada Bjelovara. Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog 

gospodarstva.  

           Iznos sredstava po jednoj potpori je 100,00 kn.  

 
POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

Članak 5. 

Gradonačelnik Grada Bjelovara objavit će Javni poziv za dodjelu potpora iz ovog 

Programa putem oglasne ploče i Internet stranice Grada Bjelovara, u kojem će se utvrditi 

rokovi i postupak za dodjelu potpora s pripadajućom dokumentacijom. Gradonačelnik će 

osnovati Povjerenstvo za dodjelu potpora čiji su zadaci, pregled i ocjena pristiglih zahtjeva i 

utvrđivanja prijedloga iznosa dodjele potpore. 

Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis donosi 

gradonačelnik te se ista, sukladno članku 6. Uredbe de minimis, dostavlja korisniku. 

 

Članak 6. 

Ukupan iznos potpora de minimis koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći 

iznos od 15.000,00 EUR-a  tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja. Gornja granica iz stavka 

1. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se 

namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava 

koja su podrijetlom iz Europske Unije. Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju 

fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj. 

 

Članak 7. 

Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj 

dodjeli de minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen u 

predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. 

 

Članak 8. 

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o 

iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora 

sukladno Uredbi de minimis. 
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Grad Bjelovar (davatelj državne potpore) dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest 

da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. 

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 

zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti 

poduzetniku.  

Članak 9. 

 

Neprihvatljivi troškovi su troškovi PDV-a. 

 

KONTROLA 

Članak 10. 

Kontrolu Mjera 1. do Mjera 5., da li su namjenski iskorištena sredstva, obavlja 

Povjerenstvo za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu 

subvencija u poljoprivredi. 

 

POVRAT SREDSTAVA 

Članak 11. 

Ukoliko Povjerenstvo za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za 

dodjelu subvencija u poljoprivredi ustanovi nenamjensko  korištenje potpore, korisnik potpore 

je dužan odobrena sredstva vratiti na žiro – račun Grada Bjelovara u roku od 15 dana od 

dana utvrđivanja nepravilnosti te isti neće imati pravo na dodjelu bespovratnih potpora iz 

proračuna Grada Bjelovara u narednih 5 (pet) godina. 

 

STUPANJE NA SNAGU 

Članak 12. 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Grada Bjelovara“. 

Provođenje ovog Programa počinje dobivanjem pozitivnog mišljenja od strane 

Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.  

 

Članak 13. 

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti: Program o bespovratnim 

potporama za poticanje razvoja poljoprivrede Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 

Bjelovara“, broj 7/12.) i Program potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2015. 

godinu („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 1/15). 

 

KLASA: 320-01/16-01/5 

Urbroj: 2103/01-02-16-4 

Bjelovar, 09. ožujka 2016. 

                            PREDSJEDNICA  

               GRADSKOG VIJEĆA  

        Vanja Posavac, dipl. politologinja 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD BJELOVAR 
                  GRADSKO  VIJEĆE                                                                                            

  

                                                                
Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“, broj 2/13) i članka 4. Programa potpora poljoprivredi na području 
Grada Bjelovara za 2016. – 2020. godinu, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. 
sjednici, održanoj 09. ožujka 2016.godine donijelo je  
 

PRAVILNIK 
o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava 

za sufinanciranje  dijela troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u 
poljoprivrednoj djelatnosti – Izobrazba o održivoj uporabi pesticida, i 

ispitivanje uređaja za zaštitu bilja ( prskalica i raspršivača) na području grada 
Bjelovara 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom razrađuju kriteriji i način korištenja subvencija za  edukaciju 
stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – Izobrazba o održivoj uporabi 
pesticida, i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja ( prskalica i raspršivača) 
 

Članak 2. 
Subvencije obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima planiraju se u Proračunu 
Grada Bjelovara. 
 
II  KORISNICI SUBVENCIJA 

Članak 3. 
Korisnici subvencije su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište na području Grada Bjelovara i 
nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru, a ispunjavaju i druge uvjete i 
kriterije iz ovog Pravilnika 
Sufinanciranje može koristiti samo jedan član Obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva. 
 
III  NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA 
 

Članak 4. 
Subvencije namijenjene za sufinanciranje dijela troškova za: 
za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – Izobrazba o 
održivoj uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja ( prskalica i raspršivača)  
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IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA I IZNOS SUBVENCIJE 
 

Članak 5. 
Subvencije se dodjeljuju, do utroška planiranih sredstava, obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima koja:  

- su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
- imaju sjedište na području Grada Bjelovara, 
- imaju svoj matični broj domaćinstva, 
- koja posluju preko žiro-računa, 
- koja nemaju dugovanja prema  Gradu Bjelovaru. 

 
Subvencija po ovom projektu odobrava se u iznosu: 
- za dio troškova  edukacije, stručnog osposobljavanja u iznosu od 30% plačenog 
računa, a maksimalno 100,00 kuna,  
- za dio troškova pregleda i ipitivanja uređaja za zaštitu bilja ( prskalica i raspršivača ) 
u iznosu do 30% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a maksimalno 100,00 
kuna 
 

Članak 6.  
 Za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju: 

1. popunjen obrazac za dodjelu subvencije, 
2. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice), 
3.   potvrdu da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru, 
4. podatke o žiro-računu, 
5. presliku računa o izvršenom plaćanju za izvršenu uslugu, kupnju. 
6. potvrda o primljenim de minimis potporama 

 
V.  POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA 
 

Članak 7. 
Javni poziv za dodjelu subvencija  raspisuje Gradonačelnik. 
Po objavi Javnog poziva zahtjevi se podnose do 30 rujna tekuće godine odnosno do 
utroška sredstava. 
Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za 
gospodarstvo Grada Bjelovara ili koriste isti obrazac objavljen na službenim 
stranicama Grada Bjelovara. 
Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju podnosi se 
Povjerenstvu za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu 
subvencija u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 
Povjerenstvo u pravilu može imati 3 do 5 članova. 
 
Član Povjerenstva može biti:  

1. predstavnik Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju – predsjednik, 
2. djelatnik Upravnog odjela za gospodarstvo – član, 
3. predstavnik Udruženja obrtnika Grada Bjelovara – član, 
4. predstavnik Obrtničke komore  BBŽ-e – član, 
5. predstavnik Javne poljoprivredno savjetodavne službe BBŽ-e – član. 
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VI. ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 8. 
Korisnik potpore male vrijednosti mora Gradu Bjelovaru (davatelju državne potpore) 
dati izjavu o iznosima primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de 
minimis. Grad Bjelovar, davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti 
obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.  
Ukupan iznos potpora de minimis po Uredbi Komisije br. 1408/2013. koji je dodijeljen 
jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg 
fiskalnog razdoblja.  
Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje 
poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.  
Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj 
dodjeli de minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen 
u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 
zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male 
vrijednosti poduzetniku. Kontrolu namjenski utrošenih sredstava provodit će 
Povjerenstvo imenovano od Grada Bjelovara.   
 

Članak 9. 
Zadužuje se Upravi odjel za provedbu ovog Pravilnika.  
Upravni odjel vodi evidenciju subvencija po korisnicima. 
 

Članak 10. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 
 

 
KLASA: 320-01/16-01/7 
URBROJ:  2103/01-02-16-3 
Bjelovar, 09. ožujka 2016. 

 PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA                                                              
                                                                      Vanja Posavac, dipl.politologinja 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              
              REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD BJELOVAR 
                GRADSKO  VIJEĆE                                                                                            

  
                                                                                       

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“, broj 2/13) i članka 4. Programa potpora poljoprivredi na području 
Grada Bjelovara za 2016. – 2020. godinu Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. 
sjednici, održanoj 09. ožujka 2016. godine donijelo je  
 

PRAVILNIK 
o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava 
za uzgoj rasplodnih goveda –  umjetno osjemenjivanje plotkinja 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim se Pravilnikom razrađuje korisnici i namjena korištenja sredstava te kriteriji za 
utvrđivanje iznosa i postupak odobravanja i dodjeljivanja poticajnih financijskih 
sredstava za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja plotkinja  (u daljnjem tekstu: 
Subvencija). 
 

Članak 2. 
Subvencije obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima planiraju se u okviru 
Proračuna Grada Bjelovara. 
 
II. KORISNICI SUBVENCIJA 

Članak 3. 
Korisnici subvencije su Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište na području Grada Bjelovara, a 
ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ovog Pravilnika. 
 
III. NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA 
 

Članak 4. 
Poticajna subvencijska sredstva se odobravaju obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima, koja imaju registriranu djelatnost za umjetno osjemenjivanje na 
OPG-u koje pruža ovlaštena pravna osoba ili osposobljena fizička osoba, samo za 
prvo osjemenjivanje plotkinje. 

 
IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA I IZNOS SUBVENCIJE 
 

Članak 5. 
Subvencije se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja: 

- imaju registriranu djelatnost 
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava  
- podmirene dospjele financijske obveze prema  Gradu Bjelovaru, 
- posluju preko žiro - računa 



 

 
Članak 6. 

Za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju: 
1. popunjen obrazac za dodjelu subvencije, 
2. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice), 
3.   potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru, 
4. podatke o žiro-računu, 
5. presliku računa o izvršenom plaćanju za izvršenu uslugu ili drugi dokaz 

 
      - Subvencije po ovom Pravilniku odobravaju se u iznosu od 100,00 kn koji Grad 
Bjelovar uplaćuje na žiro – račun korisnika za  svaku prvo osjemenjenu plotkinju. 

-   Subvencije po ovom Pravilniku odobravaju se u iznosu od 100,00 kn za 
troškove osjemenjivanja za OPG koji imaju osposobljene fizičke osobe za umjetno 
osjemenjivanje. 

- Isplata se vrši do utroška planiranih sredstava. 
 

V.  POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA 
 

Članak 7. 
Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajna financijska sredstava za uzgoj 
rasplodnih goveda –  umjetno osjemenjivanje plotkinja raspisuje Gradonačelnik. 
 
Prikupljeni zahtjevi se obrađuju kvartalno kako se isplaćuje subvencija 
Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju, podnosi se 
Povjerenstvu za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu 
subvencija u poljoprivredi. 
 
Povjerenstvo može imati 3 do 5 članova, član povjerenstva može biti:  

1. predstavnik Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju – predsjednik 
2. djelatnik Upravnog odjela za gospodarstvo – član 
3. predstavnik udruženja obrtnika Grada Bjelovara – član 
4. predstavnik obrtničke komore  BBŽ-e - član 
5. predstavnik Javne poljoprivredno savjetodavne službe BBŽ- e - član 

 
VI. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 8. 
Korisnik potpore male vrijednosti mora Gradu Bjelovaru (davatelju državne potpore) 
dati izjavu o iznosima primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de 
minimis. Grad Bjelovar, davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti 
obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.  
Ukupan iznos potpora de minimis po Uredbi Komisije br. 1408/2013. koji je dodijeljen 
jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg 
fiskalnog razdoblja.  
Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje 
poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.  
Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj 
dodjeli de minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen 
u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 
zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male 



 

vrijednosti poduzetniku. Kontrolu namjenski utrošenih sredstava provodit će 
Povjerenstvo imenovano od Grada Bjelovara.   
 

Članak 9. 
Zadužuje se Upravi odjel za provedbu ovog Pravilnika.  
Upravni odjel vodi evidenciju subvencija po korisnicima. 

 
Članak 10. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 

Članak 11. 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i načinu 
korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda – umjetno 
osjemenjivanje plotkinja („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/12). 
 
 
KLASA: 320-01/16-01/2 
URBROJ:  2103/01-02-16-3               PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
Bjelovar, 09. ožujka 2016.                    Vanja Posavac, dipl. politologinja 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD BJELOVAR 
                GRADSKO  VIJEĆE                                                                                            

  
                                                                                      

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“, broj 2/13) i članka 4. Programa potpora poljoprivredi na području 
Grada Bjelovara za 2016. – 2020. godinu, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. 
sjednici, održanoj 16. ožujka 2016. godine donijelo je  
 
 

PRAVILNIK 
o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava 

za sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim 
poljoprivrednim gospodarstvima 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim se Pravilnikom razrađuje kriteriji i način korištenja subvencija za ekološku 
proizvodnju, korisnici i namjena korištenja sredstava te kriteriji za utvrđivanje iznosa i 
postupak odobravanja i dodjeljivanja poticajnih financijskih sredstava za 
sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju. 
 

Članak 2. 
Subvencije obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima planiraju se u Proračunu 
Grada Bjelovara. 
 
II.  KORISNICI SUBVENCIJA 
 

Članak 3. 
Korisnici subvencije su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište na području Grada Bjelovara, a 
ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ovog Pravilnika, a bave se ekološkom  
proizvodnjom voća ili povrća. 
 
III.  NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA 
 

Članak 4. 
Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za: 
-  nadzor i izdavanje godišnje potvrdnice za ekološku proizvodnju, 
- za ekološku proizvodnju voća, povrća ili ekološku proizvodnju u prijelaznom     
razdoblju na  minimalnoj površini  0,1 ha, obradive površine, 
- obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Bjelovara koja su 
registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, imaju postojeće voćnjake ili 
dugogodišnje nasade voća i povrća. 
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IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA I IZNOS SUBVENCIJE 
 

Članak 5. 
Subvencije se dodjeljuju obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu: 

- upisanom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
- upisanom u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji, 
- koje ima svoj matični broj domaćinstva ( MIBPG), 
- koje je vlasnik ili posjednik parcele za koju se traži subvencija, 
- koje ima postojeći voćnjak ili dugogodišnji nasad na minimalnoj površini 0,1 

ha, 
- koje ima Ugovor o zakupu zemljišta (ako imaju zemljište u najmu), 
- koje posluje preko žiro-računa, 
- koje nema dugovanja prema Gradu Bjelovaru. 

 
Subvencija po ovom projektu odobrava se u iznosu: 
      - za ekološku proizvodnju voća i povrća 50% troškova stručnog nadzora i 
troškova izdavanja potvrdnice, a maksimalno do 2.000,00 kuna po podnosiocu 
zahtjeva  
      

Članak 6.  
Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju: 

1. popunjen obrazac za dodjelu subvencije, 
2. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice), 
3. potvrdu da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru, 
4. podatke o žiro-računu, 
5. presliku računa ovlaštenog nadzornog tijela za izvršeni stručni nadzor i 

proveden postupak potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji (uplatnica – virman). 
6. Izjava o iznosu primljenih de minimis potpora 

 
V.  POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA 
 

Članak 7. 
Javni poziv za dodjelu subvencija raspisuje Gradonačelnik. 
Javni pozi po objavi traje do 30. rujna tekuće godine. 
Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za 
gospodarstvo Grada Bjelovara ili na internetskim stranicama Grada Bjelovara. 
 
Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju podnosi se 
Povjerenstvu za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu 
subvencija u poljoprivredi, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 
Povjerenstvo u pravilu može imati 3 do 5 članova. 
 
Član Povjerenstva može biti:  

1. predstavnik Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju – predsjednik, 
2. djelatnik Upravnog odjela za gospodarstvo – član, 
3. predstavnik Udruženja obrtnika Grada Bjelovara – član, 
4. predstavnik Obrtničke komore  BBŽ-e – član, 
5. predstavnik Javne poljoprivredno savjetodavne službe BBŽ-e – član. 
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VI. ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 8. 

Korisnik potpore male vrijednosti mora Gradu Bjelovaru (davatelju državne potpore) 
dati izjavu o iznosima primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de 
minimis. Grad Bjelovar, davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti 
obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.  
Ukupan iznos potpora de minimis po Uredbi Komisije br. 1408/2013. koji je dodijeljen 
jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg 
fiskalnog razdoblja.  
Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje 
poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.  
Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj 
dodjeli de minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen 
u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 
zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male 
vrijednosti poduzetniku. Kontrolu namjenski utrošenih sredstava provodit će 
Povjerenstvo imenovano od Grada Bjelovara.   
 

Članak 9. 
Zadužuje se Upravi odjel za provedbu ovog Pravilnika.  
Upravni odjel vodi evidenciju subvencija po korisnicima. 

 
Članak 10. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 

Članak 11. 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i načinu 
korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za 
ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/12). 
 
 
KLASA: 320-01/16-01/9 
URBROJ:  2103/01-02-16-3 
Bjelovar, 09. ožujka 2016. 

                       PREDSJEDNICA  
                    GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                           Vanja Posavac, dipl.politologinja 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD BJELOVAR 
                  GRADSKO  VIJEĆE                                                                                            

  

                                                                
Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“, broj 2/13) i članka 4. Programa potpora poljoprivredi na području 
Grada Bjelovara za 2016. – 2020. godinu, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. 
sjednici, održanoj 09. ožujka 2016. godine donijelo je  
 

PRAVILNIK 
o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava 
za sufinanciranje  dijela troškova  prihrane pčela, pčelarima sa 

područja Grada Bjelovara 
 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom razrađuju kriteriji i način korištenja subvencija za sufinanciranje 
proizvodnje meda. 

Članak 2. 
Subvencije za proizvodnju meda  planiraju se u okviru Proračuna Grada Bjelovara za 
tekuću proračunsku godinu. 
 
II  KORISNICI SUBVENCIJA 

Članak 3. 
Korisnici subvencije su OPG koja se bave pčelarstvom, koji imaju prebivalište na 
području Grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru, a 
ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ovog Pravilnika 
Sufinanciranje može koristiti samo jedan član Obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva. 
 
III  NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA 
 

Članak 4. 
Subvencije namijenjene za sufinanciranje dijela troškova: 
za kupovinu do 5 kg šećera i/ili šećernih pogača po pčelinjoj zajednici. 
 
IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA I IZNOS SUBVENCIJE 
 

Članak 5. 
Subvencije se dodjeljuju pčelarima koji:  

- su članovi udruge pčelara Bjelovarsko - bilogorske županije, 
- imaju minimalno 15 (petnaest) pčelinjih zajednica u uzgoju 
- imaju prebivalište na području Grada Bjelovara, 
- koja posluju preko žiro-računa, 
- koja nemaju dugovanja prema  Gradu Bjelovaru. 
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Subvencija po ovom projektu odobrava se u iznosu: 
-  50% dokumentiranih troškova, a maksimalno 400,00 kuna po zahtjevu. 
 

Članak 6.  
 Za dodjelu subvencije potencijalni korisnik  prilaže sljedeću dokumentaciju: 

1. popunjen obrazac za dodjelu subvencije, 
2. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice), 
3.   potvrdu da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru, 
4. podatke o žiro-računu, 
5. presliku računa o izvršenom plaćanju za izvršenu kupnju 
6. dokaz o članstvu u udruzi pčelara 
7. potvrda o iznosu primljenih de minimis potpora 

 
V.  POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA 
 

Članak 7. 
Javni poziv za dodjelu subvencija raspisuje Gradonačelnik. 
Po objavi Javnog poziva zahtjevi se podnose do 30 rujna tekuće godine odnosno do 
utroška sredstava. 
Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za 
gospodarstvo Grada Bjelovara ili koriste isti obrazac objavljen na službenim 
stranicama Grada Bjelovara. 
Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju podnosi se 
Povjerenstvu za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu 
subvencija u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 
Povjerenstvo u pravilu može imati 3 do 5 članova. 
 
Član Povjerenstva može biti:  

1. predstavnik Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju – predsjednik, 
2. djelatnik Upravnog odjela za gospodarstvo – član, 
3. predstavnik Udruženja obrtnika Grada Bjelovara – član, 
4. predstavnik Obrtničke komore  BBŽ-e – član, 
5. predstavnik Javne poljoprivredno savjetodavne službe BBŽ-e – član. 

 
 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE  
Članak 8. 

Korisnik potpore male vrijednosti mora Gradu Bjelovaru (davatelju državne potpore) 
dati izjavu o iznosima primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de 
minimis. Grad Bjelovar, davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti 
obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.  
Ukupan iznos potpora de minimis po Uredbi Komisije br. 1408/2013. koji je dodijeljen 
jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg 
fiskalnog razdoblja.  
Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje 
poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.  
Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj 
dodjeli de minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen 
u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  



 3 

 
 
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 
zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male 
vrijednosti poduzetniku. Kontrolu namjenski utrošenih sredstava provodit će 
Povjerenstvo imenovano od Grada Bjelovara.   
 

Članak 9. 
Zadužuje se Upravi odjel za provedbu ovog Pravilnika.  
Upravni odjel vodi evidenciju subvencija po korisnicima. 
 

Članak 10. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 
 

 
KLASA: 320-01/16-01/10 
URBROJ:  2103/01-02-16-3 
Bjelovar, 09. ožujka 2016. 

     PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA                                                                
                                                                          Vanja Posavac, dipl.politologinja 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            
              REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD BJELOVAR 
                GRADSKO  VIJEĆE                                                                                            

  

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“, broj 2/13) i članka 4. Programa potpora poljoprivredi na području 
Grada Bjelovara za 2016. – 2020. godinu, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. 
sjednici, održanoj 09. ožujka 2016. godine donijelo je  
                              

PRAVILNIK 
o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava 

za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim se Pravilnikom razrađuje namjena i korištenje subvencija  te kriteriji za 
utvrđivanje iznosa, postupak odobravanja i dodjeljivanja poticajnih financijskih 
sredstava za sufinanciranje uzgoja i držanja autohtone pasmine goveda simentalske 
pasmine (u daljnjem tekstu: Subvencija). 
  

Članak 2. 
Subvencije obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, planiraju se u okviru 
Proračuna Grada Bjelovara za tekuću proračunsku godinu. 
 

Članak 3. 
II. KORISNICI SUBVENCIJA 
 
Korisnici subvencije su Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište na području Grada Bjelovara, a 
ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ovog Pravilnika. 
 
III. NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA 
 

Članak 4. 
Poticajna financijska sredstva odobravaju se za subvencioniranje uzgoja i 
zadržavanje prvotelki čiste simentalske pasmine s poznatim porijeklom kroz 
minimalno jednu generaciju. 
 
IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA I IZNOS SUBVENCIJE 
 

Članak 5. 
Subvencije se dodjeljuju Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima  koja imaju: 

- sjedište  na području Grada Bjelovara, 
- podmirene sve obveze prema Gradu Bjelovaru, 

 
 



 

 
 

- podatke o prvotelki, datumu telenja, teletu i zadržavanju potvrđene od strane 
Hrvatske poljoprivredne agencije Križevci, Županijski ured Bjelovarsko-
bilogorske županije Bjelovar, 

- prvotelku najmanje jednu godinu u vlastitom uzgoju od dana telenja. 
  

Članak 6.  
Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću obveznu 
dokumentaciju: 
 

1. presliku kartice žiro-računa 
2. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, obrtnice) 
3. potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije Križevci - Županijskog ureda 

Bjelovarsko-bilogorske županije Bjelovar za svaku prvotelku 
4. potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru. 
5. Potvrda o primljenimde minimis potporama 

 
Članak 7. 

Subvencije po ovom Pravilniku odobravaju se u iznosu od 500,00 kn po svakoj 
zadržanoj prvotelki. 
Obrada prikupljenih zahtjeva i isplata subvencija je kvartalna. 
 
V.  POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA 

 
Članak 8. 

Javni poziv za dodjelu subvencija raspisuje Gradonačelnik.. 
 
Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu do kada 
će se i isplaćivati subvencija. 
 
Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za 
gospodarstvo, Grada Bjelovara ili koriste na internetskim stranicama Grada 
Bjelovara.. 
 
Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju, podnosi se 
Povjerenstvu za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu 
subvencija u poljoprivredi. 
 
Povjerenstvo može imati 3 - 5 člana. 
Rad povjerenstva je volonterski i za isti se ne dobiva naknada. 
 
Član povjerenstva može biti: 

1. predstavnik Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju – predsjednik 
2. djelatnik Upravnog odjela za gospodarstvo – član 
3. predstavnik udruženja obrtnika Grada Bjelovara – član 
4. predstavnik obrtničke komore  BBŽ-e - član 
5. predstavnik Poljoprivredno savjetodavne službe BBŽ- e – član 

 
 
 
 



 

 
 
VI. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 9. 
Korisnik potpore male vrijednosti mora Gradu Bjelovaru (davatelju državne potpore) 
dati izjavu o iznosima primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de 
minimis. Grad Bjelovar, davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti 
obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.  
Ukupan iznos potpora de minimis po Uredbi Komisije br. 1408/2013. koji je dodijeljen 
jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg 
fiskalnog razdoblja.  
Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje 
poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.  
Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj 
dodjeli de minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen 
u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 
zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male 
vrijednosti poduzetniku. Kontrolu namjenski utrošenih sredstava provodit će 
Povjerenstvo imenovano od Grada Bjelovara.   
 

Članak 10. 
Zadužuje se Upravi odjel za provedbu ovog Pravilnika.  
Upravni odjel vodi evidenciju subvencija po korisnicima. 

 
Članak 11. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 
 

Članak 12. 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i načinu 
korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina 
goveda – simentalac („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/12). 
 

 
KLASA: 320-08/16-01/1 
URBROJ: 2103/01-02-16-3 
Bjelovar, 09. ožujka 2016. 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                      Vanja Posavac, dipl.politologinja 
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             REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD BJELOVAR 
                GRADSKO  VIJEĆE                                                                                            

                                                                                   
  Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni 
glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13) i članka 4. Programa potpora poljoprivredi na 
području Grada Bjelovara za 2016. – 2020. godinu, Gradsko vijeće Grada Bjelovara 
na 16. sjednici, održanoj 09. ožujka 2016. godine donijelo je  
 

PRAVILNIK 
o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava 

za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko - stakleničku proizvodnju i  
zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu 
na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom razrađuju subvencije, korisnici i namjena korištenja  sredstava 
te kriteriji za utvrđivanje iznosa i postupak odobravanja i dodjeljivanja poticajnih 
financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko – 
stakleničkuproizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na 
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. 
 
 

Članak 2. 
Subvencije obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima planiraju se u okviru 
Proračuna Grada Bjelovara za tekuću proračunsku godinu. 
 
II  KORISNICI SUBVENCIJA 
 

Članak 3. 
Korisnici subvencije su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište na području Grada Bjelovara,  
ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ovog Pravilnika, a bave se plasteničko-
stakleničkom  i voćarskom proizvodnjom. 
 
III  NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA 
 

Članak 4. 
Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za: 

- nabavu novih plastenika-staklenika, 
- za nabavu opreme za plastenike, 
- za nabavu sistema navodnjavanja i grijanja, 
- za nabavu sadnica i sadnog materijala, 
- za edukaciju i osposobljavanje poljoprivrednika 
- za protugradnu mrežu i ostalu zaštitnu opreme za voćnjake 
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obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Bjelovara koja su 
registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, imaju postojeći plastenik i/ili 
staklenik minimalne površine 300 m². i/ili postojeći voćnjak minimalne površine 0,5 
ha. 
   
IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA I IZNOS SUBVENCIJE 
 

Članak 5. 
Subvencije se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima: 

- upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
- koja imaju sjedište na području Grada Bjelovara, 
- koja  imaju svoj matični broj domaćinstva, 
- koja se bave određenom poljoprivrednom proizvodnjom u postojećem 

plasteniku minimalne površine 300 m², a u voćnjaku minimalne površine 0,5 
ha 

- koja posluju preko žiro-računa, 
- koja nemaju dugovanja prema  Gradu Bjelovaru. 

 
Subvencija po ovom projektu odobrava se u iznosu: 
      - 50 % iznosa za nabavu i postavljanje novog plastenika minimalne površine 300 
m², 
      - 30 % iznosa za nabavu opreme za plastenike (grijanje, folija), 
      - 20 % iznosa za nabavu sadnica i sadnog materijala za plasteničko – stakleničku 
proizvodnju a najviše 12.000,00 kuna po podnesenom zahtjevu OPG-a. 
Subvencija  za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu odobrava se u 
iznosu 30% troška, a najviše do 10.000,00 kuna za troškove nabave protugradnih 
mreža i ostale zaštitne opreme te postavljanja sustava zaštite. 
 

Članak 6.  
Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju: 

1. popunjen obrazac za dodjelu subvencije, 
2. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice), 
3. presliku sklopljenog ugovora o zakupu zemljišta, 
4. presliku gruntovnog izvatka,     
5. potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru, 
6. podatke o žiro-računu, 
7. vrsta proizvodnje kojom se OPG bavi - djelatnost, 
8. presliku računa o izvršenom plaćanju za nabavu - kupnju, 
9. izvod sa žiro-računa o provedenoj transakciji. 
10. Izjava o iznosu primljenih potpora male vrijednosti u poljoprivredi 

 
 
V.  POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA 
 

Članak 7. 
Javni poziv za dodjelu subvencija  raspisuje Gradonačelnik. 
Po objavi javnog  poziva zahtjevi se zaprimaju do 30. rujna tekuće godine. 
Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za 
gospodarstvo Grada Bjelovara ili na internet stranici Grada Bjelovara. 
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Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju podnosi se 
Povjerenstvu za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu 
subvencija u poljoprivredi, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 
Povjerenstvo u pravilu može imati 3 do 5 članova. 
 
Član Povjerenstva može biti:  

1. predstavnik Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju – predsjednik, 
2. djelatnik Upravnog odjela za gospodarstvo – član, 
3. predstavnik Udruženja obrtnika Grada Bjelovara – član, 
4. predstavnik Obrtničke komore  BBŽ-e – član, 
5. predstavnik Javne poljoprivredno savjetodavne službe BBŽ-e – član. 

 
 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE  
Članak 8. 

Potencijalni korisnik potpore male vrijednosti uz zahtjev za subvenciju mora Gradu 
Bjelovaru (davatelju državne potpore) dati izjavu o iznosima primljenih potpora male 
vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. Grad Bjelovar dužan je korisniku potpore 
dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, sukladno Uredbi de 
minimis.  
Ukupan iznos potpora de minimis po Uredbi Komisije br. 1408/2013. koji je dodijeljen 
jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg 
fiskalnog razdoblja.  
Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje 
poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.  
Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj 
dodjeli de minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen 
u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 
zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male 
vrijednosti poduzetniku. Kontrolu namjenski utrošenih sredstava provodit će 
Povjerenstvo imenovano od Grada Bjelovara.   
 
 

Članak 9. 
Zadužuje se Upravi odjel za provedbu ovog Pravilnika.  
Upravni odjel vodi evidenciju subvencija po korisnicima. 

 
 

Članak 10. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 
 

Članak 11. 
 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i načinu 
korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za  
 



 4 

 
 
nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče na obiteljskim 
poljoprivrednim gospodarstvima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/12). 

 
 

KLASA: 320-01/16-01/7 
URBROJ:  2103/01-02-16-3 
Bjelovar, 09. ožujka 2016. 

  PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA                                                         
                                                                       Vanja Posavac, dipl.politologinja 



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

 
 
Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva  („Narodne 
novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12. 56/13) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada 
Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 
16. sjednici, održanoj 09. ožujka 2016. godine donijelo je  
 
 

P R O G R A M 

o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg 

poduzetništva Grada Bjelovara  

 
 

I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 
 
Ovim Programom propisuju se bespovratne potpore (u daljnjem tekstu: subvencije) za razvoj 
malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu: Program) i 
uređuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele subvencija.   
 

Članak 2. 
 
Subvencije koje se temeljem ovog Programa dodjeljuju subjektima malog gospodarstva 
smatraju se državnim potporama male vrijednosti (deminimis potporama) te stoga postoji 
obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o 
potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 2013.  
 
Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos 
ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske 
narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne 

godine). 
 

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 
zakonsko pravno na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti 
poduzetniku.  
 
Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik subvencije dužan je Gradu Bjelovaru 
(davatelju državne potpore) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je 
zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o 
razini davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela 
državne potpore.  
 
Grad Bjelovar će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o 
dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama (''Narodne novine'' br. 
99/13), dostaviti Ministarstvu financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom. 



Članak 3. 
 

Grad Bjelovar u cilju poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva osigurat će, ovisno o 
mogućnostima i stanju Gradskog proračuna godišnja financijska sredstva u vidu subvencija  
poticanje razvoja poduzetništva za:  
 

1. održavanje i razvoj tradicijskih obrta, 
2. uvođenje standarda kvalitete i certificiranje - Certifikati ISO, HACCP, GLOBAL GAP, 

EN ISO 14001, 
3. inovatorstvo - za promicanje istraživanja, razvoja i inovacija 
4. otkup ovčje vune – ovčari,  
5. izgradnju i opremanje mini-sirana, mljekomata i usavršavanja sirara - sirari i 
6. kamata iz kredite linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“.  

 
 

II. KRITERIJI  
Članak 4. 

 
Korisnici subvencija po ovom Programu su: 
- subjekti u poduzetništvu  
- obrtnici,  
- obiteljska gospodarstva,  
- klasteri. 

  
Subvencije po ovom programu odobravaju se hrvatskim državljanima čije je prebivalište i 
sjedište na području grada Bjelovara, a koji su registrirani za obavljanje navedenih djelatnosti 
najmanje 6 mjeseci prije objave ovog Programa i koji nemaju nepodmirenih obveza prema 
RH i Gradu Bjelovaru. 
 
Korisnici subvencija iz ovog Programa ne mogu biti: 
- fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (npr. samostalna 

djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja i sl.), 
- udruge, 
- subjekti malog gospodarstva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i  

ribarstvom, točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima. 
 
Prilikom izračuna postotka troškova uzimaju se u obzir isključivo prihvatljivi troškovi za 
namjene navedene u Pravilnicima koji su sastavni dio ovog Programa.  
 
Neprihvatljivi troškovi po ovom Programu su: 
- porez na dodanu vrijednost (PDV), 
- potrošni materijal, roba za daljnju prodaju, vozila, 
- osnivački kapital, 
- troškovi osnivanja odnosno registracije. 
 
Iznimno, od odredbe stavka 1. ovog članka, korisnici pojedinih mjera mogu biti i gospodarski 
subjekti (neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi, te svom sjedištu odnosno prebivalištu), te 
fizičke osobe – korisnici pojedinih mjera, o čemu se donosi posebna odluka Gradskog vijeća.  
 
 
 
 
 
 
 



III. NAČIN DODJELE SUBVENCIJA 
 

Članak 5. 
 
Za provedbu subvencija iz ovog Programa, koje sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog 
gospodarstva predstavljaju potporu male vrijednosti, dodjeljuju se na temelju Javnog poziva i 
kriterija propisanih Pravilnicima koji su sastavni dio ovog Programa.  
 
Gradonačelnik donosi Odluku o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu subvencija za tekuću 
proračunsku godinu. 
 
Nositelj provedbe ovog Programa je Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo (u 
daljnjem tekstu: Upravni odjel) koji priprema i provodi Javni poziv te kontrolira korištenje 
sredstava. 
 
Javne pozive, temeljem Odluke Gradonačelnika, raspisuje Upravni odjel, a objavljuje se u 
tisku i na službenim stranicama Grada Bjelovara, www.bjelovar.hr te na oglasnoj ploči. 
 
Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava planiranih u 
Proračunu Grada Bjelovara za tekuću godinu, a najduže do 30. rujna tekuće godine.   
 
Javni poziv sadrži: 

- naziv tijela koje objavljuje Javni poziv 
- opće uvjete i kriterije za dodjelu potpora, 
- popis potrebne dokumentacije, 
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose, 
- vrijeme trajanja Javnog poziva, 
- ostale informacije relevantne za svaki Javni poziv.  

 
Korisnici subvencije koji su bespovratna sredstva dobili u prethodnoj godini, mogu u tekućoj 
godini podnijeti novi zahtjev uz uvjet da su sredstva iz prethodne godine namjenski utrošena 
(izvod sa žiroračuna kao dokaz o izvršenom plaćanju ulaznog računa, ugovora i sl.). 
 
 
IV. POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA 

 
Članak 6. 

 
 

Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za 
gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, soba broj 56 i na službenoj stranici  
Grada Bjelovara www.bjelovar.hr,  a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 
043/622-064. 
 
Zahtjev za dodjelu subvencija, uz pripadajuću dokumentaciju, podnosi se Povjerenstvu za 
provođenje postupka za primanje i odobravanje subvencija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 
u pisarnici Grada Bjelovara ili poštom, u zatvorenoj omotnici na: „Povjerenstvo – Javni poziv 
za…naziv tražene subvencije“ na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 
Bjelovar, s napomenom „Ne otvaraj“. 
 
Povjerenstvo se osniva Odlukom Gradonačelnika. 
 
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća ili prema bodovanju te visini raspoloživih 
proračunskih sredstava za tu namjenu. 
 

http://www.bjelovar.hr/
http://www.bjelovar.hr/


Povjerenstvo zaprima, razmatra, analizira i odobrava podnesene zahtjeve i daje prijedlog 
Gradonačelniku koji donosi konačnu odluku o dodjeli sredstava.  
 
Podnosiocu zahtjeva subvencije se odobravaju temeljem predračuna ili ugovora, a odobrena 
sredstva se isplaćuju temeljem preslike računa i izvoda sa žiro - računa o izvršenom plaćanju  
 
Prilikom obrade zahtjeva utvrđuje se pravovremenost, potpunost zahtjeva, udovoljavanje 
općih kriterija iz ovog Programa i posebnih kriterija iz pripadajućih Pravilnika, te iznos 
prihvatljivih troškova.  
 
Zahtjevi podneseni izvan roka propisanog Javnim pozivom ne razmatraju se.  
 
U slučaju nepotpunog zahtjeva, Povjerenstvo upućuje podnositelju obavijest za dopunu 
istog. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o 
mogućnosti dopune istog.  
 
Nakon provjere predane dokumentacije, Povjerenstvo izrađuje prijedlog Odluke o dodjeli 
subvencije. Odluku o dodjeli subvencije donosi Gradonačelnik Grada Bjelovara.  
 
Grad Bjelovar prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti 
korisnika potpore da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o 
dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o 
dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele. 

 
 

Članak 7. 
 
Upravni odjel vodi evidenciju dodijeljenih subvencija po korisnicima, vrstama subvencija  i 
namjenama za koje je odobrena subvencija.  
 
Pojedinom korisniku može se temeljem svih Programa Grada Bjelovara odobriti više vrsta 
potpora u istoj kalendarskoj godini u ukupnom iznosu od najviše 30.000,00 kuna, osim 
obveza nastalih temeljem kreditnog zaduženja (članak 3., stavak 1., točka 6. ovog 
Programa). 
 
 

V. OBVEZE KORISNIKA SUBVENCIJE 

 
Članak 8. 

 
Kontrolu namjenskog korištenja subvencija na terenu izvršiti će Povjerenstvo koje je vodilo 
postupak odobravanje subvencije. Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro - račun 
korisnika potpore u pravilu jednokratno.  
 

Članak 9. 
 
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore moraju biti iz godine na koju se 
odnosi Javni poziv i moraju se odnositi na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u 
ponudama dostavljenim uz Zahtjev. Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje 
subvencije ne smiju se koristiti za pravdanje drugih subvencija koje dodjeljuje Grad Bjelovar. 
 
 
 
 
 



Članak 10. 
 
Korisnik subvencije dužan je omogućiti Gradu Bjelovaru kontrolu namjenskog utroška 
dobivene potpore. Stručnu, administrativnu i terensku kontrolu provodi Povjerenstvo. Stručna 
i administrativna kontrola sastoji se od provjere istinitosti podataka navedenih u zahtjevu, 
provjere priložene dokumentacije. Terenska kontrola sastoji se od pregleda resursa za koje 
je korisnik zatražio potporu prije odobrenja potpore i kontrole tijekom iduće dvije godine po 
odobrenju potpore, odnosno za sve vrijeme trajanja kredita. 
 

Članak 11. 
 
Korisnici subvencije dužni su opremu nabavljenu sredstvima potpore zadržati u funkciji i ne 
smiju je prodati ili na drugi način otuđiti sljedeće dvije godine, odnosno za sve vrijeme otplate 
kredita.  
 
Kontrolu korištenja namjenskih sredstava provodit će imenovano Povjerenstvo Grada 
Bjelovara. 

Članak 12. 
 
Ukoliko je korisnik subvencije otuđio sufinanciranu opremu, propustio izgraditi sufinancirani 
objekt ili raskinuo ugovor, korisnik potpore dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u 
Proračun Grada Bjelovara i bit će isključen iz dodjele potpora sljedećih pet godina. Korisnik 
potpore iz prethodnog stavka potporu mora vratiti na žiro - račun Grada Bjelovara u roku od 
15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava. Ukoliko je korisniku potpore 
pogreškom isplaćen viši iznos od stvarno potrebnog, dužan je u roku od 8 dana od primljene 
obavijesti o pogrešci viši iznos isplaćene potpore vratiti u Proračun Grada Bjelovara. Ako 
korisnik ne vrati preplaćena sredstva u roku, bit će isključen iz dodjele potpore sljedeće tri 
godine.  
 
VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 
Članak 13. 

 
Sredstva za provođenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Bjelovara, u 
razdjelu 04 Upravnog odjela za gospodarstvo.  
 

Članak 14. 
 
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada 
Bjelovara“.  
 

Članak 15. 
 
Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program o bespovratnim potporama za 
poticanje razvoja poduzetništva Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 
2/12).  
 
KLASA: 311-01/16-01/1 
URBROJ: 2103/01-02-16-16    
Bjelovar,  09. ožujka 2016.                                     PREDSJEDNICA 
                                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA 
              Vanja Posavac, dipl. politologinja   
              
                                                  



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

 
 

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 
Bjelovara“, broj 2/13), članka 3. Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja 
poduzetništva Grada Bjelovara, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj 09. 
ožujka 2016., donijelo je  
 

P R A V I L N I K 

o kriterijima i načinu dodjele subvencije za 

održavanje i razvoj tradicijskih obrta 

 
 

I. OSNOVNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovim se Pravilnikom razrađuje provedba Programa o poticanja razvoja malog i srednjeg 
poduzetništva na području Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu: Program) i utvrđuju djelatnosti 
koje se smatraju tradicijskim obrtima, korisnici i namjena korištenja sredstava te kriteriji za 
utvrđivanje iznosa i postupak odobravanja i dodjeljivanja poticajnih financijskih sredstava (u 
daljnjem tekstu: Subvencije) obrtnicima koji obavljaju i razvijaju tradicijske obrte.  
 

Članak 2. 
 

Subvencije obrtnicima koji obavljaju i razvijaju tradicijske obrte, utvrđuju se u okviru 
godišnjeg plana sredstava za provođenje Programa, planiranih u proračunu Grada Bjelovara 
za tekuću proračunsku godinu.  
 

Članak 3. 
 
Subvencije koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju ovog Pravilnika smatraju se državnim 
potporama male vrijednosti sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila 
o potporama male vrijednosti („Narodne novine“ br. 45/07.) i sukladno Uredbi Komisije br. 
1407/2013. po kojima ukupan iznos de minimis potpora koji je dodijeljen jednom poduzetniku 
ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, tijekom trogodišnjeg 
fiskalnog razdoblja.  
 
 

II. TRADICIJSKI OBRTI I KORISNICI SUBVENCIJA 

 
Članak 4. 

 
Korisnici subvencija su obrtnici koji obavljaju tradicijske obrte, domaća radinost i socijalne 
zadruge.  
 



Tradicijskim se obrtima, u smislu ovog Pravilnika smatraju djelatnosti koje se obavljaju na 
način uobičajen od davnina i koji je utemeljen na tradiciji i predaji.  
 
Tradicijski obrti su:  
1. bačvar  
2. četkar  
3. košarač (izrada predmeta od slame i pruća)  
4. lončar  
5. pećar (izrada i slaganje keramičkih peći)  
6. remenar  
7. tkanje na tkalačkom stanu  
8. užar  
9. medičar  
10. licitar  
11. svjećar  
12. postolar (ručna izrada i popravak obuće)  
13. urar (isključivo održavanje i popravci)  
14. krznar  
15. zlatovez i čipkarstvo   
16. puškar 
17. brusač – oštrač  
18. kišobranar (izrada i popravci kišobrana)  
19. kovač  
20. izrada lutaka u narodnoj nošnji  
21. klobučar (proizvodnja šešira i kapa)  
22. proizvodnja suvenira i rukotvorina  
23. filcanje vune  
24. dimnjačarstvo 
25. sve druge prikladne djelatnosti koje ostvare Znak tradicijskog obrta HOK-a prema   
      Pravilniku o tradicijskim i umjetničkim obrtima (NN 112/2007)  
 
 
III. NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA  

 
Članak 5. 

 
Poticajna financijska sredstva odobravaju se za subvencioniranje:  
1. nabavke alata, opreme i materijala potrebnog za unapređenje proizvodnog procesa,  
2. poboljšanje uvjeta rada u obrtničkim radionicama (osnovna sredstva i troškovi uređenja 
radnog prostora),  
3. edukaciju (stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina u 
tradicijskom obrtu),  
4. usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranja proizvoda, 
inovacija u dizajnu proizvoda, izrada ambalaže),  
5. promotivnih aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima i troškovi izrade promidžbenog 
materijala). 
 
 
IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA I IZNOS  

 
Članak 6. 

 
Subvencije se dodjeljuju obrtnicima koji obavljaju obrte iz članka 3. ovog Pravilnika prema 
sljedećim kriterijima:  
 



- prebivalište/sjedište obrta na području Grada Bjelovara, 
- podmirene sve obveze prema RH i Gradu Bjelovaru, 
- vrsta djelatnosti,  
- broj zaposlenih i naučnika,  
- duljina neprekidnog bavljenja obrtom,  
- sudjelovanje na sajmovima, ostvarena priznanja,  
- certifikat odnosno znak kvalitete, 
- ulaganje u edukaciju vlasnika i zaposlenih,  
- deficitarnost obrta,  
- program tradicijske obrtničke djelatnosti, 
- pozitivno poslovanje prethodne godine,  
- opravdanost sredstava od prošle godine (ukoliko su korištena)  

 
Članak 7. 

 
Uz zahtjev za dodjelu subvencije obrtnik prilaže sljedeću obveznu dokumentaciju:  
 

- popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu subvencije,  
- preslika rješenja o registraciji obrta/preslika obrtnice,  
- potvrda nadležne institucije o podmirenim obvezama prema RH i Gradu Bjelovaru, 
- dokaz o namjenskoj potrošnji sredstava (plaćeni račun, izvod sa žiro - računa),  
- program tradicijske obrtničke djelatnosti (s opisom i fotografijama proizvoda),  
- potvrdu Hrvatske obrtničke komore o deficitarnosti obrta,  
- potvrdu o stalnom prebivalištu,  
- prijavu u registar poreznih obveznika (RPO) kod Porezne Uprave,  
- izvješće o rezultatima poslovanja za prethodnu godinu,  
- potvrda o sudjelovanju na sajmovima,  
- dokaz o certifikaciji normi kvalitete (ugovor),  
- dokaz o izvršenoj edukaciji vlasnika i zaposlenih (uvjerenje, priznanje, potvrda) 
- drugu dokumentaciju kojom potkrepljuje svoj zahtjev (predračun ili ugovor) i  
- izjavu o korištenim potporama male vrijednosti de minimis (prilaže i podnositelj 

zahtjeva koji do sada nije koristio državne potpore) 
 

Članak 8. 
 

Subvencije po ovom Pravilniku odobravaju se maksimalno do ukupnog iznosa 5.000,00 
kuna, bez obzira da li se zahtjev odnosi na jednu ili više subvencija i to:  
-  40% iznosa vrijednosti nabavljenog alata i opreme za unapređenje proizvodnog procesa,  
-  30% iznosa za poboljšanje uvjeta rada u obrtničkim radionicama,  
-  20% iznosa za edukaciju i usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,  
- 10% iznosa za troškove promotivnih aktivnosti, a realizirati će se tijekom godine, odnosno 
do kraja utroška planiranih sredstava koja su planirana u Proračunu Grada Bjelovara za 
tekuću godinu.  
 
Subvencije se ne mogu koristiti za nabavku bilo kakvog materijala, već osnovnog materijala 
koji se koristi u procesu proizvodnje ili pružanju usluga.  
 
 
 

V. POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA  

 
Članak 9. 

 
Javni poziv za dodjelu subvencija za tekuću proračunsku godinu raspisuje Gradonačelnik. 
Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. rujna tekuće godine. 



Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za 
gospodarstvo Grada Bjelovara ( u daljnjem tekstu: Upravni odjel) i na web stranici Grada 
Bjelovara www.bjelovar.hr 
 
Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju, podnosi se Povjerenstvu za 
provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija.  
 
Zahtjevi se podnose Gradu Bjelovaru, osobno u pisarnicu ili poštom na: POVJERENSTVO-   
„Prijava na Javni poziv - Održavanje i razvoj tradicijskih obrta“, na adresu Trg Eugena 
Kvaternika 2, 43000 Bjelovar. 
 
Sastav Povjerenstva čine:  
 
   1. predstavnik Odbora za gospodarstvo- predsjednik  
   2. djelatnik Upravnog odjela za gospodarstvo- član  
   3. djelatnik Gradskog muzeja Bjelovar- član  
 
 
VI. ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 10. 
 

Zadužuje se Upravi odjel za provedbu ovog Pravilnika.  
 
Upravni odjel vodi evidenciju potpora po korisnicima.  
 

Članak 11. 
 

 
Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik 
primjenjuje u Republici Hrvatskoj.  
Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de 
minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen u predmetnoj 
fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  
 
Grad Bjelovar, davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu 
je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.  
 
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 
zakonsko pravo na primanje potpore,neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti 
poduzetniku. 
 
Financijska sredstva za provedbu potpore male vrijednosti osiguravaju se u Proračunu 
Grada Bjelovara. 
 

Članak 12. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada 
Bjelovara“. 
 

Članak 13. 
 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti sljedeće:  
 
- Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i 
razvoj tradicijskih obrta („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/12),  

http://www.bjelovar.hr/


 
- Pravilnik o dopuni pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava 
za održavanje i razvoj tradicijskih obrta („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/14).  
 
 
KLASA: 311-01/16-01/1 
URBROJ: 2103/01-02-16-17    
Bjelovar, 09. ožujka 2016.                 
                   

       PREDSJEDNICA 
                                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA 
              Vanja Posavac, dipl. politologinja 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 G R A D  B J E L O V A R  

                 GRADSKO VIJEĆE                          

                                                                                                                                                                                                           

 

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 

Bjelovara“, broj 2/13), članka 3. Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja 

poduzetništva Grada Bjelovara, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj 09. 

ožujka 2016. godine donijelo je  

P R A V I L N I K 

o kriterijima i načinu dodjele subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje 

(Certifikati ISO, HACCP, GLOBAL GAP, EN ISO 14001) 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom razrađuju uvjeti, kriteriji i način dodjele sufinanciranja dijela troškova za 

konzultantske usluge i izdavanje certifikata za međunarodne norme kvalitete ISO, HACCP, 

GLOBAL GAP, EN ISO 14001, obrtnicima, zadrugama, malim i srednjim poduzetnicima koji 

rade i posluju na području Grada Bjelovara, a sukladno planiranim sredstvima u Proračunu 

Grada Bjelovara za tekuću godinu. 

 Članak 2. 

Subvencije malim i srednjim poduzetnicima u okviru ovog Pravilnika utvrđuju se u okviru 

godišnjeg plana sredstava za provođenje Programa, planiranih u proračunu Grada Bjelovara 

za tekuću proračunsku godinu. 

Članak 3. 

Subvencije koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju ovog Pravilnika smatraju se državnim 

potporama male vrijednosti sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila 

o potporama male vrijednosti („Narodne novine“ br. 45/07.) i sukladno Uredbi Komisije br. 

1407/2013. po kojima ukupan iznos de minimis potpora koji je dodijeljen jednom poduzetniku 

ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, tijekom trogodišnjeg 

fiskalnog razdoblja.  

 

 

 

 



II. KORISNICI SUBVENCIJA 

Članak 4 

Korisnici subvencija po ovom Pravilniku su mali i srednji poduzetnici, obrtnici i zadruge– 

fizičke i pravne osobe: 

   - čije je prebivalište (za fizičke osobe) odnosno sjedište (za pravne osobe) na području    

     grada Bjelovara.  

   - koje su upisani u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, odnosno u registar obrtnika, 

   - imaju svoj matični broj, 

   - imaju svoj OIB, 

   - poslovanje obavljaju preko žiro-računa 

   - koji su namjenski utrošili odobrenu subvenciju u prethodnoj godini 

 

III. NAMJENA I IZNOSI SUBVENCIJA  

Članak 5. 

Subvencije su namijenjene za podizanje razine usklađenosti i kvalitete poslovnih organizacija 
sa strogim svjetskim standardima i lakšeg uključivanja u svjetske procese. 

Subvencije se odobravaju za slijedeće poslovne aktivnosti:  

- sufinanciranje dijela troškova za konzultantske usluge i 

- sufinanciranje izdavanje certifikata za norme navedene u čl. 1. ovog Pravilnika. 

 

IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA  

Članak 6. 

Subvencije se odobravaju se u iznosu od 50% nastalih troškova konzultantskih usluga ili 

troškova certifikacije, a max. 5.000,00 kuna po zahtjevu. Subvencije će se realizirati tijekom 

tekuće godine, odnosno do kraja utroška planiranih sredstava koja su osigurana u Proračunu 

Grada Bjelovara za tekuću godinu. 

Članak 7. 

Podnositelj zahtjeva treba priložiti slijedeću dokumentaciju: 

    1. popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu subvencije, 

    2. preslika rješenja o registraciji obrta, obiteljske zadruge, društva, 

    3. vrsta proizvodnje – djelatnost kojom se bavi, 

    4. podatke o žiro-računu (broj, pripadajuća banka), 

    5. dokaz o namjenskoj potrošnji sredstava (ugovor sa konzultantskom kućom- plaćena 

        obveza I. rate), 

    6. drugu dokumentaciju kojom potkrepljuje svoj zahtjev (izvod žiro-računa o plaćenom 

        iznosu računa ili dijela računa, ispostavljenog od konzultantske kuće), 

    7 izjavu o korištenim potporama male vrijednosti de minimis (prilaže i podnositelj zahtjeva  
       koji do sada nije koristio državne potpore) 
 



Podnosiocu zahtjeva odobrena sredstva će biti doznačena na temelju dostavljene 

vjerodostojne dokumentacije (preslike dokumenta o izdanom certifikatu, preslike računa i 

izvoda sa žiro-računa o izvršenom plaćanju i sl.). 

 

 

V. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA  

Članak 8. 

Gradonačelnik raspisuje javni poziv za dodjelu subvencija po ovom Pravilniku, a isti se 

objavljuje u tisku i na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr. 

U Javnom pozivu se objavljuju kriteriji, namjena i iznosi subvencije, postupak odobravanja 

subvencija te popis dokumentacije koja se podnosi.  

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najduže do 30. rujna kalendarske godine u 

kojoj je objavljen. Zahtjevi za subvencije podnose se na obrascu „Zahtjev za dodjelu 

subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje“ koji je sastavni dio ovog Pravilnika 

i uz koji se prilaže tražena dokumentacija.  

Zahtjevi se podnose Gradu Bjelovaru, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu: Grad 

Bjelovar „POVJERENSTVO – Prijava na Javni poziv za uvođenje standarda kvalitete i 

certificiranje“, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar. 

Članak 9. 

Gradonačelnik imenuje tročlano Povjerenstvo za dodjelu za uvođenje standarda kvalitete i 

certificiranje (dalje u tekstu: Povjerenstvo), a čine ga slijedeći sastav: 

    1. predstavnik Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

    2. predstavnik Odbora za financije i proračun 

    3. djelatnik Upravnog odjela za gospodarstvo 

Povjerenstvo razmatra prispjele zahtjeve i donosi prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni 

potpora, u skladu s utvrđenim kriterijima i raspoloživim proračunskim sredstvima.  

Na temelju prijedloga Povjerenstva Gradonačelnik donosi konačnu odluku o korisnicima, 

iznosu i namjeni subvencije.  

Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za gospodarstvo (u 

daljnjem tekstu: Upravni odjel).  

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 10. 

Zadužuje se Upravi odjel za provedbu ovog Pravilnika.  

Upravni odjel vodi evidenciju subvencija po korisnicima. 

 

http://www.bjelovar.hr/


Članak 11. 

Korisnik subvencije mora Gradu Bjelovaru (davatelju državne potpore) dati izjavu o iznosima 

primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. Grad Bjelovar, davatelj 

državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora 

male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.  

Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik 

primjenjuje u Republici Hrvatskoj.  

Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de 

minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen u predmetnoj 

fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 

zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti 

poduzetniku. Kontrolu namjenski utrošenih sredstava provodit će Povjerenstvo imenovano 

od Grada Bjelovara.   

Članak 12. 

Financijska sredstva za provedbu potpore male vrijednosti osiguravaju se u Proračunu 

Grada Bjelovara. 

Članak 13. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Bjelovara“. 

Članak 14. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja 

poticajnih financijskih sredstava za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje („Službeni 

glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/12). 

 

KLASA: 311-01/16-01/1 

URBROJ: 2103/01-02-16-18 

Bjelovar, 09. ožujka 2016.                               

                       PREDSJEDNICA 

                                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA 

              Vanja Posavac, dipl. politologinja 

                 

 

 

 

 

 



 

 

                REPUBLIKA HRVATSKA 

   BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 G R A D  B J E L O V A R  

                    GRADSKO VIJEĆE                          

                                                                                                                                                                                                                            

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 

Bjelovara“, broj 2/13), članka 3. Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja 

poduzetništva Grada Bjelovara, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj 09. 

ožujka 2016. godine donijelo je  

P R A V I L N I K 

o kriterijima i načinu dodjele subvencije inovatorima 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o kriterijima i načinu dodjele subvencije inovatorima (dalje u tekstu: 

Pravilnik) propisuju se korisnici potpora, namjena i iznosi potpora, kriteriji za dodjelu potpora, 

postupak dodjele potpora te potrebna dokumentacija.  

Članak 2. 

Subvencije koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju ovog Pravilnika smatraju se državnim 

potporama male vrijednosti sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila 

o potporama male vrijednosti („Narodne novine“ br. 45/07.) i sukladno Uredbi Komisije br. 

1407/2013. po kojima ukupan iznos de minimis potpora koji je dodijeljen jednom poduzetniku 

ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, tijekom trogodišnjeg 

fiskalnog razdoblja.  

 

II. KORISNICI SUBVENCIJA  

Članak 3. 

Korisnici subvencija po ovom pravilniku su inovatori – fizičke i pravne osobe čije je 

prebivalište (za fizičke osobe) odnosno sjedište (za pravne osobe) na području grada 

Bjelovara.  

 

III. NAMJENA I IZNOSI SUBVENCIJA  

Članak 4. 

Subvencije se odobravaju za sljedeće poslovne aktivnosti:  



   -  zaštitu industrijskog vlasništva  

   -  razvoj proizvoda i/ili usluge  

   -  predstavljanje inovacija i novih proizvoda.  

 

Sredstva subvencije mogu se odobriti za:  

a) troškove patenata, industrijskog dizajna, žiga te informacijskih usluga pretraživanja,  

zatim troškove podnošenja i ispitivanja domaće i međunarodne PCT odnosno 

regionalne EPO patentne prijave do ulaska u nacionalnu fazu  

   b)   troškove koji su prethodili pripremi zahtjeva za zaštitu  

   c)   usluge korištenja dodatnih znanja u cilju dovršenja inovacije  

   d)   izradu/nabavu alata i strojeva za razvoj novog/inovativnog proizvoda  

   e)   izradu i ispitivanje prototipa ili postupka  

   f)   troškove za instrumente i opremu za istraživanje  

   g)   troškove dizajna  

   h)   troškove izlaganja na sajmovima.  

 

Članak 5. 

Subvencija iznosi 50% dokazanih troškova podnositelja zahtjeva, a maksimalno 5.000,00 

kuna.  

IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA  

Članak 6. 

Kriteriji za dodjelu sredstava potpore su sljedeći:  

Red.br KRITERIJI Broj bodova  

1. Zaštita 
intelektualnog 
vlasništva  
 

a) patent, industrijski dizajn, žig dodijeljen u 
DZIV-u ili u inozemstvu i održava se 
b) prijava patenta, žiga objavljena u 
„Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva“ 
ali nije dodijeljena zaštita  
c) prijava patenta, industrijskog dizajna, žiga 
podnesena u DZIV-u ili u inozemstvu ali nije 
objavljena 

5 
 
3 
 
 
1 
 

2. Vrsta zaštite 
industrijskog 
vlasništva  

a) patent  
b) industrijski dizajn  
c) žig 

3 
2 
1 

3. Tržišna procjena 
inovacije  
 

a) potpisan ugovor s kupcima proizvoda, 
usluge  
b) potpisano pismo namjere ili predugovor  

3 
 
1 

4. Stanje razvoja 
inovacije  
 

a) inovacija se koristi/proizvodi  
b) izrađen prototip  
c) prototip u izradi  
d) postoji tehničko-tehnološka dokumentacija 
inovacije 

5 
3 
2 
1 
 

5. Priznanja i 
nagrade  
 

a) Zlatno odličje  
b) Srebrno odličje  
c) Brončano odličje  
d) Posebna nagrada  
 

3 
2 
1 
1 
 



6. Kategorija prema 
podnositelju 
zahtjeva  
 

a) žena (kod pravnih osoba više od 50% 
vlasništva)  
b) mladi (do 30 godina)  
c) početnik (do 3 godine poslovanja)  
d) osoba s invaliditetom 

3 
3 
3 
3 
 

7. Zaposlene osobe 
s invaliditetom 

a) 1 osoba  
b) 2 i više osoba 

1 
3 

 

Lista prednosti za dodjelu sredstava subvencija utvrđuje se s obzirom na najveći broj 

osvojenih bodova.  

V. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA  

Članak 7. 

Gradonačelnik raspisuje Javni poziv za dodjelu subvencija po ovom Pravilniku, a isti se 

objavljuje u tisku i na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr 

U Javnom pozivu se objavljuju kriteriji dodjele subvencija: korisnici, namjena i iznosi potpora, 

postupak odobravanja subvencija te popis dokumentacije koja se podnosi.  

Javni poziv objavljuje se tijekom travnja tekuće godine i otvoren je 60 dana od objave. 

Zahtjevi za potpore podnose se na obrascu „Zahtjev za dodjelu potpora inovatorima“, koji je 

sastavni dio objavljenog Javnog poziva. 

Zahtjevi se podnose Gradu Bjelovaru, osobno u pisarnicu ili poštom na: POVJERENSTVO -  

„Prijava na Javni poziv za subvencije inovatorima“, na adresu Trg Eugena Kvaternika 2, 

43000 Bjelovar. 

Članak 8. 

Gradonačelnik Grada Bjelovara imenuje tročlano Povjerenstvo za dodjelu potpora 

inovatorima (dalje u tekstu: Povjerenstvo), a čine ga: 

1. predsjednik i  

2. jedan član – predstavnik Grada Bjelovara i 

3. jedan član – predstavnik inovatora.   

Povjerenstvo razmatra prispjele zahtjeve i donosi prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni 

potpora, u skladu s utvrđenim kriterijima i raspoloživim proračunskim sredstvima.  

Na temelju prijedloga Povjerenstva Gradonačelnik donosi konačnu odluku o korisnic ima, 

iznosu i namjeni potpora.  

Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za gospodarstvo.  

 

VI. POPIS DOKUMENTACIJE  

Članak 9. 

Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava subvencije treba dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

http://www.bjelovar.hr/


- ispunjeni obrazac Zahtjev za dodjelu potpora inovatorima  

- presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa za pravne osobe ili presliku 

osobne iskaznice za fizičke osobe 

- opis inovacije (prikaz tehničkog rješenja, namjena, način i mjesto primjene) 

- dokaz o zatraženoj ili dodijeljenoj zaštiti intelektualnog vlasništva 

- izjavu o korištenim potporama male vrijednosti de minimis (prilaže i podnositelj zahtjeva 
koji do sada nije koristio državne potpore) 

- preslike računa, ugovora ili troškovnika iz tekuće kalendarske godine s dokazima o 

namjenskom korištenju sredstava (bankarski izvadci, izvodi sa žiro računa, virmani i 

drugo kojima se dokazuje da je obavljeno plaćanje) 

- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od 

dana objave javnog poziva) 

- presliku kartice žiro-računa podnositelja zahtjeva - preslike ugovora, predugovora ili 

pisma namjere s kupcima proizvoda ili usluga u svrhu dokazivanja tržišne procjene 

inovacije (ako posjeduje) 

- dokaz o kategoriji: podnositelj zahtjeva - invalid, mladi, žena, početnik; zaposlenih 

osoba s invaliditetom (ako posjeduje)  

- preslike priznanja i nagrada dodijeljenih na sajmovima i izložbama (ako posjeduje). 

 
Ako je podnositelj zahtjeva za dodjelu potpora pravna osoba ili obrt potrebno je još dostaviti:             

- BON PLUS ili kao zamjenski dokumenti BON-1 i BON-2 - ne stariji od 30 dana od dana 
objave javnog poziva (trgovačka društva i obrti koji vode dvojno knjigovodstvo) 

- BON-2 ili SOL-2 - ne stariji od 30 dana od dana objave javnog poziva (obrti) 
- presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i 

izdataka za prethodnu fiskalnu godinu (obrti) 
- presliku Obrasca R-Sm – strana A za prethodni mjesec (obrti).  

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 10. 

Zadužuje se Upravi odjel za provedbu ovog Pravilnika.  

Upravni odjel vodi evidenciju potpora po korisnicima.  

Članak 11. 

Grad Bjelovar davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu 

je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.  

Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik 

primjenjuje u Republici Hrvatskoj.  

Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de 

minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen u predmetnoj 

fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 

zakonsko pravo na primanje potpore,neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti 

poduzetniku. 

 



Članak 12. 

Financijska sredstva za provedbu potpore male vrijednosti osiguravaju se u Proračunu 

Grada Bjelovara. 

Članak 13. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada 

Bjelovara“.  

 

KLASA: 311-01/16-01/1 

URBROJ: 2103/01-02-16-19   

Bjelovar, 09. ožujka 2016.                                                    PREDSJEDNICA 

                                                                                                    GRADSKOG VIJEĆA 

        Vanja Posavac, dipl. politologinja 

 

 

 



 

 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

   BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 G R A D  B J E L O V A R  

                 GRADSKO VIJEĆE                          

                                                                                                                                                                                                                          

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 

Bjelovara“, broj 2/13), članka 3. Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja 

poduzetništva Grada Bjelovara, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj 09. 

ožujka 2016. godine donijelo je  

         P R A V I L N I K 

o kriterijima i načinu dodjele subvencije za 

otkup ovčje vune 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom razrađuje provedba Programa o poticanju razvoja malog i srednjeg 

poduzetništva na području Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu: Program) i utvrđuju kriteriji za 

utvrđivanje iznosa, korisnici i namjena korištenja sredstava te postupak odobravanja i 

dodjeljivanja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje otkupa ovčje vune. 

Članak 2. 

Subvencije malim i srednjim poduzetnicima te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 

utvrđuju se u okviru godišnjeg plana sredstava za provođenje Programa, planiranih u 

proračunu Grada Bjelovara za tekuću proračunsku godinu.  

Članak 3. 

Subvencije koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju ovog Pravilnika smatraju se državnim 

potporama male vrijednosti sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila 

o potporama male vrijednosti („Narodne novine“ br. 45/07.) i sukladno Uredbi Komisije br. 

1407/2013. po kojima ukupan iznos de minimis potpora koji je dodijeljen jednom poduzetniku 

ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, tijekom trogodišnjeg 

fiskalnog razdoblja.  

 

II. KORISNICI SUBVENCIJE 

Članak 4. 

Korisnici potpora su: 

1. mali i srednji poduzetnici i  

2. obiteljska poljoprivredna gospodarstva 



III. NAMJENA I IZNOS SUBVENCIJE 

Članak 5. 

Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje otkupa ovčje vune od 

uzgajivača ovaca na području Grada Bjelovara koji su registrirani za obavljanje 

poljoprivredne djelatnosti. Poticajna financijska sredstva za otkup ovčje vune iznose 2kn/kg 

vune, a max. 2.000,00 kn po zahtjevu. 

IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJE 

Članak 6. 

Subvencije se dodjeljuju: 

1. malim i srednjim poduzetnicima:  
   -  čije je prebivalište (za fizičke osobe) odnosno sjedište (za pravne osobe) na području   
      grada Bjelovara.  
   -  koja/-i su upisani u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, odnosno u registar obrtnika, 

   -  koji imaju svoj matični broj, 

   -  koji imaju svoj OIB, 

   -  koji poslovanje obavljaju preko žiro-računa 

te ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ovog Pravilnika, a bave se uzgojem ovaca i 

proizvodnjom vune. 

2. obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prema sljedećim kriterijima: 

    -  da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u upisnik poljoprivrednih  

       gospodarstava, 

    -  da OPG ima sjedište na području Grada Bjelovara, 

    -  da raspolažu s određenim stočnim fondom ovaca, 

    -  da ima potvrdu - vjerodostojni dokument o prodanoj vuni (otkupni blok). 

 

V. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJE  

Članak 7. 

Javni poziv za dodjelu subvencija za tekuću proračunsku godinu raspisuje Gradonačelnik. 

Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. rujna tekuće godine. 

Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za 

gospodarstvo Grada Bjelovara ( u daljnjem tekstu: Upravni odjel).  

Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju, podnosi se Povjerenstvu za 

provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija.  

Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za 

gospodarstvo Grada Bjelovara i na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr 

Zahtjevi se podnose Gradu Bjelovaru, osobno u pisarnicu ili poštom na: POVJERENSTVO -  

„Prijava na Javni poziv - Otkup ovčje vune“, na adresu Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 

Bjelovar. 

 

 

http://www.bjelovar.hr/


Članak 8. 

Gradonačelnik imenuje Povjerenstvu za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja 

zahtjeva za dodjelu subvencija. 

Povjerenstvo čine: 

1. predstavnik Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju – predsjednik, 

2. djelatnik Upravnog odjela za gospodarstvo – član, 

3. predstavnik Javne poljoprivredne savjetodavne službe BBŽ-e – član. 

 

Na temelju prijedloga Povjerenstva Gradonačelnik donosi konačnu odluku o korisnicima, 

iznosu i namjeni potpora.  

Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel.  

VI. POPIS DOKUMENTACIJE  

Članak 9. 

Podnositelj zahtjeva treba priložiti slijedeću dokumentaciju: 

1. popunjen obrazac za dodjelu subvencije, 

2. presliku rješenja o upisu u Upisnik OPG-a, u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru,    

    odnosno u registar obrtnika, 

3. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice), 

4. osnovne podatke o OPG-u, obrtu, društvu 

5. potvrdu o registriranom stadu (veličina stada – broj ovaca), 

6. potvrdu – otkupni blok iz kojeg je vidljivo da je otkup izvršen, cijena otkupa, količina 

otkupljene vune, 

7. potvrdu da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru i 

8. izjavu o korištenim potporama male vrijednosti de minimis (prilaže i podnositelj zahtjeva 
koji do sada nije koristio državne potpore) 
 

Podnosiocu zahtjeva odobrena sredstva će biti doznačena na temelju dostavljene 

vjerodostojne dokumentacije (preslike računa i izvoda sa žiro-računa o izvršenom plaćanju i 

sl.). 

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 10. 

Zadužuje se Upravi odjel za provedbu ovog Pravilnika.  

Upravni odjel vodi evidenciju potpora po korisnicima. 

Članak 11. 

Korisnik subvencije mora Gradu Bjelovaru (davatelju državne potpore) dati izjavu o iznosima 

primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. Grad Bjelovar, davatelj 

državne potpore, dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora 

male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.  



Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de 

minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen u predmetnoj 

fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 

zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti 

poduzetniku. Kontrolu namjenski utrošenih sredstava provodit će Povjerenstvo imenovano 

od Grada Bjelovara.   

Članak 12. 

Financijska sredstva za provedbu potpore male vrijednosti osiguravaju se u Proračunu 

Grada Bjelovara. 

Članak 13. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Bjelovara“. 

Članak 14. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja 

poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje otkupa ovčje vune („Službeni glasnik 

Grada Bjelovara“, broj 2/12). 

 

KLASA: 311-01/16-01/1 

URBROJ: 2103/01-02-16-20    

Bjelovar, 09. ožujka 2016.                               

                      PREDSJEDNICA 

                                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA 

              Vanja Posavac, dipl. politologinja 

                 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

 

   REPUBLIKA HRVATSKA 

   BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 G R A D  B J E L O V A R  

                  GRADSKO VIJEĆE                          

        

                                                                                                                                                                                                             

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 

Bjelovara“, broj 2/13), članka 3. Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja 

poduzetništva Grada Bjelovara, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj 09. 

ožujka 2016. godine donijelo je  

 

P R A V I L N I K 

o kriterijima i načinu dodjele subvencije za izgradnju i opremanje mini-sirana, 

mljekomata i usavršavanja sirara 

 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom razrađuje provedba Programa o poticanju razvoja malog i srednjeg 

poduzetništva na području Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu: Program) kojim se utvrđuju 

korisnici, kriteriji namjene i korištenja sredstava, iznosa i postupka odobravanja i dodjeljivanja 

poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje troškova izgradnje i opremanja mini-sirana, 

mljekomata i usavršavanja sirara (u daljnjem tekstu: Subvencija). 

Članak 2. 

Subvencije po ovom Pravilniku namijenjene su malim i srednjim poduzetnicima i obiteljskim 

poljoprivrednim gospodarstvima i utvrđuju se u okviru godišnjeg plana sredstava za 

provođenje Programa, planiranih u proračunu Grada Bjelovara za tekuću proračunsku 

godinu.  

Članak 3. 

Subvencije koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju ovog Pravilnika smatraju se državnim 

potporama male vrijednosti sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila 

o potporama male vrijednosti („Narodne novine“ br. 45/07.) i sukladno Uredbi Komisije br. 

1407/2013. po kojima ukupan iznos de minimis potpora koji je dodijeljen jednom poduzetniku 

ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, tijekom trogodišnjeg 

fiskalnog razdoblja.  

 

 



II. KORISNICI SUBVENCIJE  

Članak.4 

Korisnici potpora su: 

1. mali i srednji poduzetnici i  

2. obiteljska poljoprivredna gospodarstva 

    

 

III. NAMJENA I IZNOSI SUBVENCIJE  

 

Članak 5. 

Poticajna financijska sredstva namijenjena su za subvencioniranje 50% nastalih troškova, 

najviše do 10.000,00 kuna i to za: 

-  uređenje objekta – sirane, 

-  nabavu opreme potrebne u procesu proizvodnje sira, 

-  nabavu mljekomata, 

-  stručno usavršavanje poljoprivrednika – sirara. 

 

IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJE 

Članak 6. 

Subvencije se dodjeljuju: 

1. malim i srednjim poduzetnicima:  
   -  čije je prebivalište (za fizičke osobe) odnosno sjedište (za pravne osobe) na području   
      grada Bjelovara.  
   -  koja/-i su upisani u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, odnosno u Registar obrtnika, 

   -  koji imaju svoj matični broj, 

   -  koji imaju svoj OIB, 

   -  koji poslovanje obavljaju preko žiro-računa 

te ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ovog Pravilnika, a bave se poslovima iz čl. 1 ovog 

Pravilnika 

2. obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prema sljedećim kriterijima: 

    -  da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih  

       gospodarstava, 

    -  da OPG ima sjedište na području Grada Bjelovara, 

    -  da raspolažu s određenim stočnim fondom muznih krava, 

    -  da ima već uhodanu proizvodnju sira na gospodarstvu i 

    -  da proizvodi sir i plasira ga na tržište. 

 

 

V. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJE  

Članak 7. 

Javni poziv za dodjelu subvencija za tekuću proračunsku godinu raspisuje Gradonačelnik. 

Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. rujna tekuće godine. 



Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za 

gospodarstvo Grada Bjelovara ( u daljnjem tekstu: Upravni odjel).  

Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju, podnosi se Povjerenstvu za 

provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija.  

Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za 

gospodarstvo Grada Bjelovara i na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr 

Zahtjevi se podnose Gradu Bjelovaru, osobno u pisarnicu ili poštom na: POVJERENSTVO -  

„Prijava na Javni poziv - Izgradnja i opremanje mini-sirana, mljekomata i usavršavanja 

sirara“, na adresu Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar. 

 

Članak 8. 

Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja 

zahtjeva za dodjelu subvencija. 

Članove Povjerenstva čine: 

1. predstavnik Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju – predsjednik, 

2. djelatnik Upravnog odjela za gospodarstvo – član, 

3. predstavnik Javne poljoprivredne savjetodavne službe BBŽ-e – član. 

 

Na temelju prijedloga Povjerenstva Gradonačelnik donosi konačnu odluku o korisnicima, 

iznosu i namjeni potpora.  

Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel.  

 

VI. POPIS DOKUMENTACIJE  

Članak 9.  

Podnositelj zahtjeva treba priložiti slijedeću dokumentaciju: 

1. popunjen obrazac za dodjelu subvencije, 

2. presliku rješenja o upisu u Upisnik OPG-a, u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru,    

    odnosno u registar obrtnika, 

3. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice), 

4. osnovne podatke o OPG-u, obrtu, društvu 

5. potvrdu da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru, 

6. plaćene račune o izvršenoj kupnji opreme, uređenja prostora i troškova edukacije i  

7. izjavu o korištenim potporama male vrijednosti de minimis (prilaže i podnositelj zahtjeva  

   koji do sada nije koristio državne potpore). 

 

Podnositelju zahtjeva odobrena sredstva će biti doznačena na temelju dostavljene 

vjerodostojne dokumentacije (preslike računa i izvoda sa žiro-računa o izvršenom plaćanju i 

sl.). 

 

 

 

http://www.bjelovar.hr/


VII. ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 10. 

Zadužuje se Upravi odjel za provedbu ovog Pravilnika.  

Upravni odjel vodi evidenciju potpora po korisnicima. 

Članak 11. 

Korisnik subvencije mora Gradu Bjelovaru (davatelju državne potpore) dati izjavu o iznosima 

primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. Grad Bjelovar, davatelj 

državne potpore, dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora 

male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.  

Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik 

primjenjuje u Republici Hrvatskoj.  

Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de 

minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen u predmetnoj 

fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 

zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti 

poduzetniku. Kontrolu namjenski utrošenih sredstava provodit će Povjerenstvo imenovano 

od Grada Bjelovara.   

Članak 12. 

Financijska sredstva za provedbu potpore male vrijednosti osiguravaju se u Proračunu 

Grada Bjelovara. 

Članak 13. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Bjelovara“. 

Članak 14. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja 

poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekta „Sirari“- izgradnje i opremanje mini 

sirana, mljekomata i usavršavanja sirara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/12). 

KLASA: 311-01/16-01/1 
URBROJ: 2103/01-02-16-21     
Bjelovar, 09. ožujka 2016.                                                 PREDSJEDNICA 
                                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA 

              Vanja Posavac, dipl. politologinja 



                              
   REPUBLIKA HRVATSKA 

   BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 G R A D  B J E L O V A R  

                  GRADSKO VIJEĆE                          

                                                                                                         

 
Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 

Bjelovara“, broj 2/13), članka 3. Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja 

poduzetništva Grada Bjelovara, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj 09. 

ožujka 2016. godine donijelo je  

 
 
 

P R A V I L N I K  

o subvencioniranju kamata iz kreditne linije 

“Bjelovarski poduzetnik 2016.“ 

 

 
Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom se definiraju  uvjeti za subvencioniranje kamata na kredite poduzetnika iz 
kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“, od strane Grada Bjelovara. 

 

 
Članak 2. 

 
Grad Bjelovar će subvencionirati dio redovne kamate na kredite poduzetnika u visini od 
max.2 postotna poena (2% za proizvodne djelatnosti, 1% za uslužne djelatnosti), fiksno od 
ugovorene kamatne stope, za čitavo vrijeme otplate kredita, te ukoliko se korisnik odobrenog 
kredita svake godine trajanja otplate kredita javi na Javni poziv za subvenciju kamata za 
odobreni kredit i ispuni sve uvjete iz Uredbe komisije (EU) broj 1407/2013 i uvjete iz Javnog 
poziva. 

 
Članak 3. 

 
Subvencija kamatne stope su potpore male vrijednosti (de minimis potpore) koje su uređene 
Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine. 

 
Pri prijavi na Javni poziv za subvenciju kamata na kredit iz kreditne linije „ Bjelovarski 
poduzetnik 2016.“ korisnik potpore male vrijednosti mora Gradu Bjelovaru (davatelju državne 
potpore) dati Izjavu o iznosima primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de 
minimis.  

 
Grad Bjelovar (davatelj državne potpore) dužan je, po odobrenju potpore male vrijednosti, 
korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno 
Uredbi komisije (EU) broj 1407/2013. 

 



Ukupan iznos potpora de minimis po Uredbi Komisije br. 1407/2013 koji je dodijeljen jednom 

poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg fiskalnog 

razdoblja.  

Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik 

primjenjuje u Republici Hrvatskoj. 

Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de 

minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen u predmetnoj 

fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. 

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko 

pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.  

Kontrolu namjenski utrošenih sredstava provodit će Povjerenstvo imenovano od 

Gradonačelnika Grada Bjelovara.  

Članak 4. 

1. KORISNICI KREDITA 

            ▪  Obrtnici 
▪  Mala i srednja trgovačka društva 
▪  Zadruge 
▪  Profitne ustanove 
▪  Obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
▪  Fizičke osobe u slobodnom zanimanju(zdravstveni djelatnici, veterinari,    
   odvjetnici, revizori, arhitekti, sudski vještaci  i sl.) 

     koja su najmanje u 51% vlasništvu državljana RH. 

Pravo na korištenje kredita ima Poduzetnik koji namjerava ulagati na području Grada Bjelovara 
bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište. 
 
 

Članak 5. 
 

Grad Bjelovar će subvencionirati kamatu po kreditima poduzetnika čija je namjena: 

- kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje objekata, 

- nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme, 

- obrtna sredstva u funkciji investicije (max 30%) 

 
Članak 6. 

 

Grad Bjelovar će subvencionirati kamate za kredite odobrenog iznosa: 
- najniži iznos: 40.000,00 kuna, 
- najviši iznos: 2.500.000,00 kuna, 
- a iznimno, kod izgradnje novih proizvodnih kapaciteta (objekata, postrojenja i opreme) 

max. 5.000 000,00 kn odnosno 40% od iznosa ukupne vrijednosti investicije (odnosi se 
na investicije veće od 2.500 000,00 kn ). 

 
Grad Bjelovar će provoditi kreditiranje putem poslovnih banaka temeljem Ugovora o 
poslovnoj suradnji. 

 
Poslovne banke će internim aktima utvrditi ostale uvjete kreditiranja a poduzetnici su dužni 
ispuniti sve uvjete za ostvarivanje prava na korištenje kredita i subvenciju kamata 



  
2. ROK OTPLATE, POČEK I ROK ISKORIŠTENJA KREDITA 

 otplata do 10 (deset) godina za kupnju, izgradnju uređenje ili proširenje  
    gospodarskog objekta 

 otplata do 7 (sedam) godina za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme 
 poček do 2 ( dvije) godine koji je uračunat u rok otplate (osim  za nabavu opreme ili 

pojedinih dijelova opreme: poček do 6 mjeseci 
 rok korištenja: do 12 mjeseci 

 
 

3. KAMATNA STOPA 

 krediti uz valutnu klauzulu vezanu za EUR: 3M EURIBOR + 5,55 p.p. godišnje, 
promjenjiva. 

 

3M EURIBOR se utvrđuje u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Banke.  
Redovna kamata dospijeva na naplatu mjesečno ili kvartalno. 

 
 

4. SUBVENCIJA GRADA 

 Grad Bjelovar subvencionira kamatu na poduzetničke kredite iz kreditne linije 
    „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ po stopi od: 

 2% (dva posto) za proizvodne djelatnosti 

 1% (jedan posto) za uslužne djelatnosti 

                                                                        
Kamatna stopa za vrijeme korištenja kredita i za vrijeme počeka se ne subvencionira. 

 
5. OTPLATA KREDITA 

Kredit se otplaćuje u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama, u kunskoj 
protuvrijednosti valute EUR obračunatoj po srednjem tečaju HNB-a, važećem na dan 
plaćanja. 
 
 

6. OTKAZ KREDITA 

Ako poduzetnik ne podmiri dospjele obveze prispjelih rata kredita u roku od 60 dana od 
dana njihova dospijeća, Banka može otkazati Ugovor o kreditu i isti proglasiti dospjelim u 
cijelosti, te aktivirati instrumente osiguranja naplate. 

 
 

7. NAKNADA 

 do 0,65% ( nulacijelihšezdesetpetposto), jednokratno  na iznos odobrenog kredita za 
sve troškove Banke, a prije korištenja kredita 

 
 

 
8. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA 

 hipoteka - predmet hipoteke može biti i objekt kupnje ili uređenja, 
 sudužništvo, 
 jamci, 



 jamstvo Hrvatske agencije malog gospodarstva (HAMAG BICRO) 
 visina jamstva 1 : 1,3 
 drugi  uobičajeni instrumenti osiguranja koje poduzetnik dogovori sa Bankom. 

 
 
9.  STATUS  PODUZETNIKA 

 nije uvjetovan kao deponent banke 

 
Članak 7. 

 

Grad raspisuje Javni poziv za kreditiranje i subvenciju kamata za prvu godinu otplate kredita. 
 

Potencijalni korisnici kredita i subvencije kamata moraju  zadovoljavati slijedeće uvijete: 
- da posljednje tri fiskalne godine, uključujući godinu odobrenja subvencije kamata iz  

odobrenog kredita, nisu ostvarili potpore male vrijednosti (de minimis potpore) veće od 
200 000 eura, 

- da se kreditna sredstva čiju kamatu subvencionira Grad investiraju na području grada 
Bjelovara 

- da posljednje dvije godine nisu ostvarili  negativan financijski rezultat,  
- da nisu u postupku zatvaranja, stečaja, stečajne nagodbe ili u postupku likvidacije, 
- da u strukturi vlasništva nemaju udjele države, lokalne vlasti ili tvrtke u vlasništvu 

države i lokalne vlasti, 
- da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru, 
- da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih obveza na ime poreza i prireza na dohodak 

te poreza na tvrtku, što dokazuje potvrdom Porezne uprave i 
- trebaju priložiti bankovnu projekciju iznosa subvencije kamata za tu godinu, za koju 

traže subvenciju 
 

                                                                   Članak 8. 

 
Podnositelji zahtjeva ispunjava obrazac zahtjeva za kreditiranje i obrazac za subvenciju 
kamata te izjavu o de minimis potporama uz dostavu ostale dokumentacije u Javnom pozivu. 
Zahtjeve za kredite zaprima Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za kreditnu liniju 
„Bjelovarski poduzetnik 2016“ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  

 
Povjerenstvo sastavlja Zapisnik sa zaključkom i prijedlogom koji upućuje Gradonačelniku na 
usvajanje.  

 
Gradonačelnik donosi konačnu Odluku o kreditiranju i Odluku o subvencioniranju kamata za 
tekuću godinu (osim za vrijeme počeka).  

 
Upravni odjel za gospodarstvo odluke sa kompletnom originalnom dokumentacijom za 
kreditiranje prosljeđuje banci i iste odluke prosljeđuje podnositelju zahtjeva. 
 
 

                                                       Članak 9. 
 

Korisnici kredita koji žele ostvariti pravo na subvenciju za svaku drugu godinu otplate kredita, 
moraju zadovoljavati slijedeće uvjete: 

- javiti se na Javni poziv za  subvencioniranje kamate na odobreni kredit 
- dati izjavu da nisu prešli ukupne državne potpore u visini 200.000,00 EUR-a u tri 

fiskalne godine uključujući tekuću godinu,  
- priložiti bankovnu projekciju iznosa subvencije kamata  za tekuću godinu i 
- presliku Plana otplate kredita. 



Članak 10. 
 

Poslovne banke kao izvršitelji programa kreditiranja će po odobrenim kreditima  poduzetniku 
na kraju konačnog godišnjeg obračuna kamata izdati Potvrdu o urednom izvršenju kreditnih 
obveza za tu godinu i točan obračun iznosa subvencije Grada na kamate za istu godinu, koju 
Grad isplaćuje direktno korisniku temeljem Odluke Gradonačelnika o dodjeli subvencije 
kamata na kredit. 

 
 

Članak 11. 
 
Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za period trajanja iskorištenja kreditne linije „Bjelovarski 
poduzetnik 2016.“ Povjerenstvo je sastavljeno od predstavnika banaka iz Ugovora o poslovnoj 
suradnji, predstavnika Grada, HOK-a, Obrtničke komore i predstavnika Odbora za 
gospodarstvo-radnog tijela Vijeća. 
 
Zadaća Povjerenstva je zaprimanje pristiglih zahtjeva i donošenje konačnih prijedloga odluka 
o kreditiranju i subvencioniranju kamata za prvu godinu kreditiranja, te donošenje odluka za 
subvencioniranje kamata za svaku godinu, sukladno odredbama ovog Pravilnika  a u okviru 
Proračuna Grada Bjelovara. 

 
Članak 12. 

 
Za provođenje ovog Pravilnika zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara 
čija je zadaća da: 

- obavlja promociju kreditiranja, 
- objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje kredita i subvenciju kamata, 
- prati kretanje broja zaposlenih kod korisnika kredita kroz godine trajanja kredita, 
- prati namjensko trošenje kredita zajedno s bankom, 
- vodi evidenciju o dodijeljenim potporama po pojedinim korisnicima potpore te obavlja 

ostale administrativno - tehničke poslove u svrhu operativne provedbe kreditiranja. 
 

Članak 13. 
 

Financijska sredstva za subvencioniranje dijela redovne kamate u max. visini do 2 postotna 
poena osigurati će Grad Bjelovar u Proračunu Grada, u visini koja će ovisiti o potrebama i 
mogućnosti izvršenja Proračuna. 

 
Članak 14. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Bjelovara“. 
 

Članak 15. 
 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o subvencioniranju kamata iz 
kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ (KLASA: 403-01/15-01/13, URBROJ: 2103/01-
02-15-8 od 03. prosinca 2015. godine). 
                                                                                                        
                                                                  
KLASA: 311-01/16-01/1                                                       PREDSJEDNICA 
URBROJ: 2103/01-02-16-22                                                    GRADSKOG VIJEĆA 
Bjelovar, 09. ožujka 2016.                                                Vanja Posavac, dipl. politologinja 
 
  



 

                           
 
               REPUBLIKA HRVATSKA 
   BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
       G R A D  B J E L O V A R        
                     GRADSKO VIJEĆE  
 
Klasa: UP/I-340-01/16-01/1 
Urbroj: 2103/01-02-16-4 
Bjelovar, 09. ožujka 2016.  

 
 

   Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i  36/15),  članka 14. stavka 2. 
Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", 
broj 5/14 i 2/15) i  članka  31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik 
Grada Bjelovara", broj 2/13) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj dana 
09. ožujka 2016. donijelo je 

 
ODLUKU O ODABIRU  

ponuditelja  za obavljanje komunalnog posla održavanja 
nerazvrstanih cesta  na području Grada Bjelovara 

 
1. Za obavljanje komunalnog  posla održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada  

Bjelovara  odabire se ponuditelj  Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar, Bilogorska 43.   
        Poduzeću za ceste d.o.o. Bjelovar komunalni posao održavanja nerazvrstanih cesta  na 
području Grada Bjelovara povjerava se na rok od četiri godine od  02.07.2016. do 
02.07.2020. godine. 

2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta   utvrdit 
će se ugovorom  o povjeravanju posla.   
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
   Grad Bjelovar objavio je dana 18. veljače 2016. godine  javni natječaj za prikupljanje 
pisanih ponuda za obavljanje komunalnog posla  održavanja nerazvrstanih cesta  na 
području Grada Bjelovara  na rok od četiri godine, sa svrhom odabira  najpovoljnijeg 
ponuditelja.    
 
   Na objavljeni javni natječaj zaprimljena je ponuda Poduzeća za ceste d.o.o. Bjelovar, 
Bilogorska 43. 

 

   U postupku otvaranja ponuda održanom dana 29.02. 2016. godine  na kojem je bio 
nazočan predstavnik ponuditelja  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja   (u nastavku: 
Povjerenstvo) utvrdilo  je da je ponuda zaprimljena pravovremeno, da je ponuda propisano 
dostavljena i označena, a da je  iznos ponude 6.765.995,50 kn godišnje (bez PDV-a), 
odnosno 8.457.494,38 kuna (s PDV-om). 
 

Nakon izvršene  računske kontrole ponudbenog  troškovnika,  kontrole  dokaza 
priloženih uz ponudu i pregleda poslovnog prostora - stacionara sa svrhom da li prostor 
udovoljava propisanim uvjetima natječajne dokumentacije, Povjerenstvo je utvrdilo da 
ponuda  Poduzeća za ceste u potpunosti ispunjava sve uvjete javnog natječaja i natječajne 
dokumentacije. 
       



 
 
    Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je  najniža cijena uz uvjet da je udovoljeno svim 
uvjetima iz natječaja i natječajne dokumentacije.  
 
   Kako je ponuda Poduzeća za ceste d.o.o. Bjelovar u potpunosti ispunila uvjete javnog 
natječaja, odnosno natječajne dokumentacije temeljem uvodno citiranih propisa valjalo je 
odlučiti   kao u izreci ove Odluke.  

 
   Uvjeti obavljanja  komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta   na području Grada 
Bjelovara  određeni objavljenim javnim natječajem i natječajnom dokumentacijom  pobliže će 
se odrediti ugovorom o povjeravanju komunalnog posla sukladno odredbama članka 15. 
stavaka 5. i 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj  36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i  36/15). 
    
 Uputa o pravnom lijeku: 
   Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu u 
Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno odredbi  članka 15. 
stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne  novine", broj 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).   
   Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu  ili poštom preporučeno, a može se 
izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za pružanje pravne pomoći.  
   Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijane Odluke,  te primjerak tužbe za tuženo 
upravno tijelo. 
  
 
 
DOSTAVITI:        PREDSJEDNICA  
1. Poduzeće za ceste d.o.o Bjelovar,                                           GRADSKOG VIJEĆA  
    Bilogorska 43                                                                   Vanja Posavac, dipl. politologinja  
2. Pismohrana                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 GRADSKO VIJEĆE                                                       
 
KLASA: 080-01/15-01/7 
URBROJ: 2103/01-02-16-5 
Bjelovar, 09. ožujka 2016.      
    
                  BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
                  BJELOVAR 
 
 
 

    Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima («Narodne novine», 
broj 28/13, 33/15, 82/15) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara 
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 
16. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. godine donosi sljedeći 

 
 

ZAKLJUČAK 
 
I 
 

Utvrđuje se prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog 
suda u Bjelovaru te sudaca porotnika Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima za 
mladež. 
 Tabelarni pregled kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Bjelovaru te 
kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima za mladež 
sastavni je dio Zaključka.  
 

II 
 

Predlaže se Skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije da razmotri i prihvati 
navedeni prijedlog i imenuje suce porotnike Općinskog suda u Bjelovaru te suce 
porotnike Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima za mladež sukladno prijedlogu 
iz stavka 1. ovog Zaključka. 

 
 
               PREDSJEDNICA 
               GRADSKOG VIJEĆA 
                Vanja Posavac, dipl.politologinja 

 
 
 
             



 
  
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 GRADSKO VIJEĆE                                                       
 
KLASA: 080-01/16-01/2 
URBROJ: 2103/01-02-16-5 
Bjelovar, 09. ožujka 2016.     
    
                  BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
                  BJELOVAR 
 
 
 

    Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima («Narodne novine», 
broj 28/13, 33/15, 82/15) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara 
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 
16. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. godine donosi sljedeći 

 
 

ZAKLJUČAK 
 
I 
 

Utvrđuje se prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog 
suda u Bjelovaru te sudaca porotnika Županijskog suda u Bjelovaru u predmetima za 
mladež. 
 Tabelarni pregled kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Bjelovaru 
te kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Bjelovaru u predmetima za 
mladež sastavni je dio Zaključka.  
 

II 
 

Predlaže se Skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije da razmotri i prihvati 
navedeni prijedlog i imenuje suce porotnike Županijskog suda u Bjelovaru te suce 
porotnike Županijskog suda u Bjelovaru u predmetima za mladež sukladno prijedlogu 
iz stavka 1. ovog Zaključka. 

 
 
               PREDSJEDNICA 
               GRADSKOG VIJEĆA 
                Vanja Posavac, dipl.politologinja 

 
 
 
 



 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 
KLASA: 602-02/16-01/6 
URBROJ: 2103/01-07/1-16-2 
Bjelovar, 23. veljače 2016. 
 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
Antun Korušec, dipl. politolog 

 
 
 
 

PREDMET: Nacrt Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada 
Bjelovara za prvo tromjesečje 2016. godine 

 
 
 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Plana rashoda za 
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
osnovnih škola Grada Bjelovara za prvo tromjesečje 2016 godine, utvrdi ga kao 
Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 
 
 
 

PROČELNIK 
mr.sc. Milan Mateković 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



na 16. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. godine donijelo je 

Rb. Predmet nabave

Ukupna 

vrijednost 

investicije

Rashodi za 

dodatna 

ulaganja u 1. 

tromjesečju

Vlastita 

prorač. 

sredstva

Uzeti zajmovi 

za kapitalne  

projekte 

Transferi

Trajanje 

ugovora/  

okvirnog 

sporazuma

Obim radova Napomena

1.
IV. OŠ 

BJELOVAR

Zamjena dijelova 

vanjske stolarije i 

ovojnice

1.483.486,88 227.950,50 0,00 0,00 0,00 1 godina

u zamjeni je 99 prozora različitih 

profila  i vrata, te toplinska izolacija 

1.558 m
2 

Dodatno ulaganje sufinancirano 

je iz Fonda energ. Učinkovitosti 

u iznosu od 456.000,00 kn

2. II. OŠ BJELOVAR

Nabava opreme 

za 3 učionice za 

PŠ Ždralove

46.274,50 46.274,50 0,00 0,00 0,00

48 stolova, 96 stolica, 4 katedre, 18 

konfrencijskih stolica, 3 ploče, 4 

ormara

UKUPNO: 1.529.761,38 274.225,00 0,00 0,00 0,00

KLASA: 602-02/16-01/6

URBROJ: 2103/01-02/-16-3/01-02-16-5

Bjelovar, 09. ožujka 2016.

Za potrebe Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara u prvom tromesječju 2016. godine nabavit će se robe, radovi i usluge planirane u 

Proračunu Grada Bjelovara iz PROGRAMA 1014 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Ovaj Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelvoara za prvo 

tromjesečje 2016. godine, stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Službenom glasniku Grada Bjelovara".

REPUBLIKA HRVATSKA

G R A D  B J E L O V A R

GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 31. stavka 1. točka 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13) Gradsko vijeće Grada Bjelovara

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za  prvo 

tromjesečje 2016. godine

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

I.

II.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

VANJA POSAVAC, dipl. politologinja


