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Z A P I S N I K  
SA OSNIVAČKE SJEDNICE PARTNERSKOG VIJEĆA 

za izradu Strategije razvoja grada Bjelovara 2016-2020  
 

održane 21. prosinca 2015. godine u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Trg Eugena 
Kvaternika 2, s početkom u 10,30 sati 

 
 
Grad Bjelovar počinje s izradom strateškog dokumenta Grada Bjelovara, izradom Strategije 
razvoja grada Bjelovara za period 2016. - 2020. godine te je temeljem Zakona o regionalnom 
razvoju i Uredbi o osnivanju, sastavu, djelokrugu rada i načinu rada partnerskih vijeća, 
Gradonačelnik Grada Bjelovara donio Odluku o osnivanju partnerskog vijeća kao 
savjetodavnog tijela u koje je imenovano 22 predstavnika institucija   
 
Pozivu na 1. osnivajučku sjednicu Partnerskog vijeća se odazvalo se 20 od 22 imenovana 
člana Partnerskog vijeća, te su isti upoznati sa važnosti i procesom izrade strateškog 
dokumenta "Strategija razvoja grada Bjelovara za razdoblje 2016.-2020." (Odluka o 
imenovanju članova PV-a i Popis prisutnih sastavni su dio Zapisnika). 
 
Osim članova Partnerskog vijeća, sjednici prisustvuju pročelnici upravnih odjela Grada 
Bjelovar, suradnici na izradi strateškog dokumenta i konzultantica za izradu Strategije gđa 
Andrea Vugrinović, direktorica tvrtke Superna d.o.o. iz Čakovca. 
  
Cilj Partnerskog vijeća, kao savjetodavnog tijela, je utvrđivanje zajedničkih prioriteta na razini 
grada, predlaganje strateških projekata te obavljanja drugih poslova za izradu Strategije 
razvoja grada Bjelovara za period 2016. - 2020. godine, kojom će se utvrdit razvojni ciljevi 
usmjereni prema društveno - gospodarskom razvoju grada.  
 
Sjednici predsjedava gradonačelnik Gada Bjelovara Antun Korušec koji konstatira sijedeći 
dnevni red:  
 

1) Uvodna riječ gradonačelnika Antuna Korušeca 

2) Konstituiranje Partnerskog vijeća:  

a) Usvajanje Poslovnika o radu PV-a  

b) Izbor predsjednika 

c) Izbor zamjenika predsjednika 

3) Uvod u okvir planiranja razvoja grada Bjelovara 2016. – 2020. godine 

4) Upoznavanje s metodologijom izrade Strategije i usvajanje dinamike njene izrade 

 
 

TOČKA 1. 
 
Gradonačelnik Antun Korušec pozdravio je sve prisutne i zahvalio se na odazivu članovima 
Partnerskog vijeća, te prisutnim novinarima, u svoje ime, ime zamjenica i zaposlenika 
Gradske uprave. Naglasio je da je svrha sjednice izrada i praćenje izrade Strategije razvoja 
grada Bjelovara za razdoblje 2016. - 2020. i pozvao članove Partnerskog vijeća da u tome i 
sudjeluju.  
 
Podsjetio je na prvi strateški dokument Grada Bjelovara koji je donesen 2006. godine, a 
2011. godine ažuriran na period do 2015. godine te je donesena Odluka o izradi novog 
dokumenta, Strategije razvoja grada Bjelovara za razdoblje 2016.-2020.godine. Sukladno 
Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu 
i načinu rada partnerskih vijeća te Statuta Grada Bjelovara donesena je Odluka o osnivanju 
Partnerskog vijeća kao savjetodavnog tijela, koje ima za cilj utvrđivati zajedničke prioritete na 
razini Grada Bjelovara, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova koji 



spadaju u ovlasti Partnerskog vijeća. Uz donošenje Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća 
kao savjetodavnog tijela, pri izradi dokumenta, gradonačelnik je donesao i Odluku o 
imenovanju Radnih skupina kao operativnog tijela za izradu istog.  
 
Nakon toga predstavio je Andreu Vugrinović, direktoricu tvrtke Superna d.o.o. iz Čakovca, 
koja je javnim natječajem izabrana za konzultanticu i koja će za grad Bjelovar izraditi 
Strategiju razvoja grada Bjelovara 2016-2020. Isto tako, izabrana je tvrtka Logička matrica 
d.o.o. iz Sesveta, koja će kao ex-ante evaluator pratiti cijeli proces izrade Strategije, davati 
preporuke te konačnu ocjenu nakon izrade Strategije.  

 
 

TOČKA 2. 
Konstituiranje Partnerskog vijeća:  

 

a) Usvajanje Poslovnika o radu PV-a  

 
Gradonačelnik je prisutnim članovima pojasnio Poslovnik o radu Partnerskog vijeća za izradu 
i praćenje Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. gdje je naglasio da isti uređuje 
način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća, način rada 
Partnerskog vijeća, prava i dužnosti članova vijeća i druga pitanja bitna za rad, sukladno 
odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, sukladno odredbama Uredbe 
o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća. Gradonačelnik je otvorio 
raspravu te pozvao prisutne da navedu prijedloge vezane za izmjenu, dopunu, promjenu 
Poslovnika.  
 
Obzirom da nije bilo prijedloga niti primjedbi na predloženi Poslovnik, jednoglasno je (sa 20 
glasova) usvojen Poslovnik o radu Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Strategije 
razvoja grada Bjelovara 2016-2020 koji se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.  

 

b) Izbor predsjednika 
 

Za predsjednika Partnerskog vijeća bio je predložen Antun Korušec.  
 

Obzirom da nije bilo primjedbi, na sjednici je jednoglasno (sa 20 glasova) za predsjednika 
Partnerskog vijeća izabran gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec.   
 

c) Izbor zamjenika predsjednika 

 
Za zamjenicu predsjednika Partnerskog vijeća bila je predložena Jasna Višnjević.  
 

Obzirom da nije bilo primjedbi, na sjednici je jednoglasno (sa 20 glasova) za zamjenicu 
predsjednika Partnerskog vijeća izabrana zamjenica gradonačelnika za gospodarstvo, Jasna 
Višnjević. 
 
 
Nakon usvajanja Poslovnika i imenovanja predsjednika i zamjenice predsjednika, 
gradonačelnik se zahvalio na povjerenju i istaknuo da bez Strategije razvoja nema ni dobrih 
ni razvojnih projekta, investicija i razvoja gospodarstva te zapošljavanja i da je zato ovo 
izuzetno važan dokument na kojem svi trebamo raditi. 
  

TOČKA 3.  

 
Antun Korušec je predao riječ JASNI VIŠNJEVIĆ, zamjenici gradonačelnika za 
gospodarstvo i koordinatorici za izradu dokumenta za područje gospodarstva i komunalnih 
djelatnosti kako bi pojasnila uvod u okvir planiranja razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. 
godine.  
 
Zamjenica je pozdravila članove Partnerskog vijeća te se zahvalila na odazivu. Kronološki je 
navela dosadašnje aktivnosti Grada Bjelovara kod izrade Strategije. Spomenula je kako 
Grad Bjelovar svoju gospodarsku politiku provodi proaktivno, ciljano i planski i rekla: „Naime, 
2005. godine Grad Bjelovar je, zahvaljujući pristupanju izradi svog strateškog dokumenta, 



prvi put pod nazivom “Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2006.-2010.“, bio 
aktivni sudionik izrade Regionalnog operativnog programa Bjelovarsko-bilogorske županije. 
Prvi put je tada jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave izrada tih dokumenata 
bila uvjet za prijavu na natječaje za privlačenje sredstava strukturnih fondova Europske unije.  
 
U isto vrijeme Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara je bila, ali je i danas 
instrument koji treba povezivati planiranje razvoja jedinice lokalne samouprave, regionalne i 
državne uprave s planovima EU. Ažuriranje navedene Strategije bilo je 2011. godine, 
prilikom kojeg se donosi nova Strategija od 2011.-2015., koja je još uvijek na snazi.  
 
Prema tome, gradonačelnik je donesao Odluku o osnivanju Partnerskog vijeća za izradu i 
praćenje Strategije razvoja grada Bjelovara 2016. – 2020., kojom se osniva Partnersko vijeće 
kao savjetodavno tijelo, koje ima za cilj utvrđivati zajedničke prioritete na razini grada 
Bjelovara, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova koji spadaju u ovlasti 
Partnerskog vijeća, te će predstavljati podlogu za povlačenje sredstava iz Europskih 
strukturnih i investicijskih fondova.“ 
 
Nadalje, pojasnila je da je javnim natječajem izabrana tvrtka Superna d.o.o. iz Čakovca na 
čelu s direktoricom ANDREOM VUGRINOVIĆ koja će za Grad Bjelovar izraditi Strategiju 
razvoja grada Bjelovara. Isto tako, izabrana je tvrtka Logička matrica d.o.o. iz Sesveta, koja 
će kao ex-ante evaluator pratiti sav proces izrade Strategije, davati preporuke te konačnu 
ocjenu po izradi Strategije. Direktorica RENATA ŠEPERIĆ-PETAK izabrana je kao ex-ante 
evaluator, koja će pratiti izradu strategije, davati konzultacije te dati ocjenu izrade navedene 
Strategije.  
 
Sukladno tome, napominje, gradonačelnik je donesao Odluku o osnivanju Partnerskog vijeća 
kao savjetodavnog tijela, pri izradi dokumenta, te Odluku o imenovanju Radnih skupina kao 
operativnog tijela za izradu strateškog dokumenta grada.  
 
Također, imenovane su tri radne skupine: za gospodarstvo, društvene djelatnosti i 
komunalne djelatnosti, koje će biti sastavljene od vanjskih sudionika te djelatnika Grada 
Bjelovara koordiniranih od strane savjetnika uz praćenje ex-ante evaluatora.  
 

TOČKA 4. 
 
Gradonačelnik Antun Korušec pozvao je konzultanticu za izradu Strategije, gđu Andreu 
Vugrinović da upozna članove Partnerskog vijeća kao i sve prisutne s metodologijom izrade 
Strategije i usvajanje dinamike njene izrade.  
 
ANDREA VUGRINOVIĆ zahvalila se na pozivu na Partnersko vijeće kao i samo uključenje u 
izradu strategije, te napomenula kako se proteklih mjesec dana radilo na izradi Strategije, 
prikupljali su se podaci, razmatralo se sve što je dostupno od strane Hrvatskog zavoda za 
statistiku, te kroz druge službene izvore pojedinih ustanova. Naglasila je da je izrada ove 
strategije drugačija jer je multisektorska, što znači da se mora uzeti u obzir i sve druge 
sektore, a ne samo gospodarstvo kako je bilo do sada (društvene djelatnosti, socijalnu skrb, 
obrazovanje, zdravstvo...).  
 
Ističe da, Strategija osim što je multisektorska, mora biti i teritorijalno smještena, da se 
moraju pratiti strateške smjernice za izradu Strategija urbanih područja, s tim da se cijelo 
područje grada Bjelovara smatra urbanim područjem u tom smislu. Bitna činjenica je 
raspisivanje natječaja za raspisivanje projektnih ideja, prilikom čega je potrebno paziti da se 
dobro uskladi sa svim višim strategijama, odnosno da se naše politike usporede sa 
politikama koje su na razini države, odnosno na razini županije, tj. da dosljedno pratimo sve 
što je postavljeno kao cilj.  
 
Uputila je članovima informaciju kako Strategija treba biti usklađena sa europskih 
strategijama i europskom dokumentacijom.  
 
Nadalje je istaknula da će, nakon 1.faze, odnosno izrade temeljne analize koja je ključna,  
provoditi izrada SWOT analize, koji je standardni oblik analize uz koju će se koristiti i druge 



analize, nakon čega slijedi vizija i misija Strategije. Isto tako, spomenula je da se moraju 
postaviti neki ciljevi, prioriteti i brojčani indikatori koji se moraju postaviti ispred ciljeva, nekih 
prioritetnih ciljeva da bi znali razvijati mjere koje bi nas trebale dovesti do tih ciljeva. Pratiti će 
se mjerljive stvari, materijalni rezultati, te utjecaj na te aktivnosti, na ono što mi želimo da se 
događa u našem gradu.  
 
Pojašnjava dalje da će se na kraju raspisati natječaj za raspisivanje projektnih ideja. Naime, 
već postoje neke baze podataka na razini grada. Na temelju toga mogu se staviti neki 
konkretni ciljevi za jednu ili dvije godine, mora se postaviti neki akcijski plan, on će s jedne 
strane određivati provoditelja strategije odnosno osobe koja je zadužena da tu strategiju 
provodi i na koji način će se to događati. I isto tako koji su to prioritetni projekti koji će prvi 
donijeti nekakav zamašnjak i pokrenuti aktivnosti u svim ostalim sektorima. Prilikom samoga 
procesa izrade strategije, cijeli proces treba pratiti ex-ante evaluatorica i davati korisne 
savjete u tijekom cijele provedbe izrade dokumenta.  
 
Gradonačelnik ANTUN KORUŠEC preuzeo je riječ i zahvalio se Andrei Vugrinović na 
govoru, te otvorio prostor za pitanja i raspravu 4. točke dnevnoga reda nakon čega su 
prisutni članovi Partnerskog vijeća dali kratak osvrt na proces koji će uslijediti kroz izradu 
dokumenta. 
 
STJEPAN HITTNER, direktor Hittner d.o.o. osvrnuo se na Vladu RH koja nije konstituirana o 
čemu misli da će ovisiti i daljnja politika. Naveo je kako postoje prioriteti, kao što je brza 
cesta kao i da su najveći nedostaci u školstvu i obrazovanju te da je potrebno navesti 
primjedbe iz prakse, pri čemu je potrebno nešto mijenjati, jer posla ima, a olakšica ne.  
 
Prijedlog Stjepana Hittnera je dodatno podržala i koordinatorica Andrea Vugrinović koja je 
istaknula da su problem ljudski potencijali i infrastruktura.  
 
NATAŠA LJUBIĆ KLEMŠE, učiteljica i savjetnica u I. Osnovnoj školi, smatra kako grad 
treba napraviti poželjnije mjesto za život mladih, stvoriti uvjete za kvalitetniji život mladih koji 
ne znaju kako iskoristit slobodno vrijeme. Promatrajući iz perspektive učiteljice, mnogo 
mladih, školovanih, bi se uključilo u razne aktivnosti, čisto na volonterskoj bazi. Iz osobnog 
iskustva, zna kako se teško okrenuti Europskim fondovima i provesti što više projekata u 
obrazovanju. 
 
MILAN MATEKOVIĆ, predsjednik ženskog rukometnog kluba Bjelovar, postavio je pitanje 
kako će izrada strategije grada utjecati na izrade dokumenata na višoj razini.  
– Konzultantica je odgovorila da Grad Bjelovar sudjeluje na izradi županijske strategije koja 
je isto u tijeku i tako postavi svoje prioritete te da su EU fondovi jednim načinom novac koji 
nam je na raspolaganju i da to treba iskorisiti kroz izradu strategije te se ugledati na gradove 
koji jako dobro rade na privlačenju sredstava iz EU.   
 
KRISTINA NOVALIĆ, ravnateljica Centra za socijalnu skrb, navodi da je sudjelovala na 

izradi mnogo strategija, no ne vidi baš neke koristi od toga. 
 
 
Na kraju je konzultantica naglasila kako je problem što se misli da je Grad kao JLS 
odgovoran za sve projekte i rad grada, ali da to nije tako. Bitno je da se intenzivno uključi i 
privatni i civilni sektor, što će doprinjeti kvalitetnijoj izradi samog dokumenta te da mora 
postojati suradnja između svih sktora. Dobro funkcioniranje Gradske uprave i dobro 
uključivanje javnih institucija, ključ je da se Strategija dobro provede, zaključila je.  
 
Antun Korušec se zahvalio svima na prisutnosti i zaželio svima uspješan rad.  
 
Sjednica je završena u 11,30 sati. 
 
Zapisnik sastavila:       Gradonačelnik: 
Jasminka Kišantal-Zubić, up.prav     Antun Korušec, dipl.politolog 
                  


