
Riječ dobrodošlice gradonačelnika Grada Bjelovara na 24. jesenskom 

međunarodnom bjelovarskom sajmu 

 

Dobrodošli na najveću poljoprivrednu, gospodarsku i obrtničku manifestaciju u 

Hrvatskoj - na Jesenski  međunarodni bjelovarski sajam! 

Dvadeset četiri godine tradicije potvrđuje da je ovaj sajam imao i ima potencijal 

za dobru budućnost, čak i u ova današnja teška vremena za poljoprivredu. 

Bjelovarski kraj poznat je kao poljoprivredni, a sajam je mjesto gdje 

poljoprivrednici mogu predstaviti svoju proizvodnju, razmijeniti poslovne 

informacije, ali i poslušati nešto novo.    

Svjesni smo važnosti podrške poljoprivrednicima. Stoga je Grad Bjelovar još 

2006. godine krenuo u intenzivniju proračunsku podršku poljoprivredi, stalnim 

uvođenjem novih mjera. Zadovoljstvo mi je napomenuti da smo, prema portalu 

gradonačelnik.hr u izdavanjima za poljoprivredu u gradskom proračunu među 

128 gradova u Hrvatskoj, na visokom 23. mjestu. Tome u prilog idu i činjenice 

vezane uz značajnu suradnju Grada Bjelovara sa znanstvenim institucijama za 

projekte u poljoprivredi te ulaganjima od 23 milijuna kuna u poljoprivredu u 

proteklih 11 godina. 

Iz gradskoga proračuna velik novac izdvaja se za razvoj stočarstva, grane 

poljoprivrede koja je u bjelovarskom kraju i najrazvijenija, i to posebice za 

mliječno govedarstvo te zaštitu proizvoda ovog kraja. Ove je godine Grad 

Bjelovar odabrao izrađivača specifikacije sira kvargla s ciljem konačne zaštite 

zemljopisnog podrijetla tog autohtonog sira. Znatno ulažemo i u plasteničku i 

ekološku proizvodnju te proizvodnju sira i meda. Uz to, poljoprivrednicima 

pomažemo u njihovom informatičkom i stručnom obrazovanju, certificiranjem 

proizvoda te novčanim potporama u 34 namjene u poljoprivredi. Cilj ulaganja je 

uvijek isti – opstanak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, opstanak sela, 

poljoprivrednika i poljoprivredne proizvodnje.  

Na kraju, želim vas pozvati na tradicionalni štand Grada Bjelovara koji se nalazi 

u Paviljonu 1, koji je, također, dokaz našoj potpori poljoprivrednicima. Naime, 

na štandu omogućujemo bjelovarskim proizvođačima besplatno izlaganje i 

prodaju njihovih proizvoda. Ovaj put predstavit će se proizvođači kvargla i 

ostalih sireva bilogorskoga kraja, uz prezentaciju voćnih vina od jagoda, malina, 

kupina i aronije, proizvoda od ljekovitog bilja i čajnih mješavina Bilogore, 

bučino ulje, te inovacije u poljoprivredi.  



Osim toga, pozivamo Vas prvog dana sajma i na izbor najljepšeg gidrana 

povijesne postrojbe Bjelovarski graničari – Husari 1756.   

Hvala svima koji su sudjelovali u organizaciji ovoga sajma, koji će, vjerujem, 

kao i svake godine polučiti dobre uspjehe.  

Ostvarite nove kontakte, dobre poslove i, na kraju, uživajte u 24. jesenskom 

međunarodnom bjelovarskom sajmu. 

Očekujemo vas s radošću! 

 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 

Antun Korušec, dipl. politolog 

 


