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ZAPISNIK
SA 1. RADNOG SASTANKA RADNE SKUPINE ZA
GOSPODARSTVO
za izradu Strategije razvoja grada Bjelovara 2016-2020
održanog 21. prosinca 2015. godine u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Trg Eugena
Kvaternika 2, s početkom u 12,00 sati
na kojem su sudjelovali predstavnici Radne skupine za gospodarstvo (Potpisna lista sastavni
je dio Zapisnika) i konzultantica za izradu Strategije, Andrea Vugrinović i Renata Šeperić,
kao ex-ante evaluatorica.
JASNA VIŠNJEVIĆ, zamjenica gradonačelnika i koordinatorica Radne supine za
gospodarstvo otvorila je sastanak i pritom se zahvalila na izuzetnom odazova članova Radne
skupine za gospodarstvo, u svoje ime i u ime gradonačelnika Antuna Korušeca.
Navodi da je razlog sazivanja sastanka Radne skupine potreba za izradom Strategije razvoja
grada Bjelovara za razdoblje 2016. – 2020. Godine te podsjeća da je 2005. Godine donesen
prvi strateški dokument Grada, Strategija gospodarsskog razvoja Grada Bjelovara 2006.2010. godine koji je ažuriran 2011. godine. Prema njemu, 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 utvrditi
zajedničke prioritete na razini grada Bjelovara, predlaganja strateških projekata te obavljanja
drugih poslova koji spadaju u ovlasti Partnerskog vijeća.
Upoznaje članove Radne skupine da je danas u 11,30 održana i Osnivačka sjednica
Partnerskog vijeća na kojoj je izabran predsjednik i zamjenik predsjednika. Uz donošenje
Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća kao savjetodavnog tijela, pri izradi dokumenta,
gradonačelnik je donesao i Odluka 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 su sastavljene od vanjskih
sudionika te djelatnika Grada Bjelovara koordiniranih od strane savjetnika uz praćenje exante evaluatora.
Navodi dalje da je Javnim natječajem izabrana tvrtka Superna d.o.o. iz Čakovca, na čelu s
direktoricom Andrea Vugrinović koja će za Grad Bjelovar izraditi Strategiju razvoja grada
Bjelovara. Isto tako, izabrana je tvrtka Logička matrica d.o.o.iz Sesveta, na čelu s
direktoricom koja će kao ex-ante evaluator pratiti sav proces izrade Strategije, davati
preporuke, konzultirati te dati konačnu ocjenu na Strategiju.
Pojasnila je sam proces odabira članova Radne skupine: Članove Radne skupine podijeli
smo prema sektorima koji obuhvaćaju članove vanjskih institucija i članove Grada Bjelovara,
koji će u ime Grada sudjelovati u izradi dokumenta ispred pojedinog sektora (Odluka o
imenovanju Radne skupine satavni je dio ovog Zapisnika).
ANDREA VUGRINOVIĆ, konzultantica za izradu Strategije razvoja grada Bjelovara 20162020 informirala je prisutne o djelovanju Radne skupine, njihovim dolascima na sastanke,
odgovaranju na mailove koji će biti vezani za Strategiju, navođenju komentara, te obavijestila

prisutne da se Radnoj skupini mogu pridružiti i drugi članovi koji trenutno nisu bili na
sastanku, te se ne mora striktno držati postojeće liste, te da su dobrodošli svi koji žele
sudjelovati u izradi Strategije razvoja grada Bjelovara. Navela je kako je Strategija započela
sastankom Partnerskog vijeća koje je osnovano 21. prosinca 2015. godine u 10:30 sati, te na
kojoj su imenovani predsjednik i zamjenik predsjednika čime je formalno započeo proces
same izrade Strategije.
Konzultantica je izvjestila prisutne da 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. Dalje je rekla da će se provoditi
izrada SWOT analize, koja je standardni oblik analize uz koju će se koristiti i druge analize,
sa svrhom da podaci budu što točniji.
Isto tako, naglasila je da je ova strategija drugačija, prije svega jer je multisektorska, što
znači da se mora uzeti u obzir i sve druge sektore, ne samo gospodarstvo, dakle društvene
djelatnosti, socijalnu skrb, obrazovanje, zdravstvo...Prema navedenom, spomenula je da
Strategija mora biti i teritorijalno smještena, dakle postoje 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. Strategija, nadalje,
mora biti usklađena sa europskih strategijama i europskom dokumentacijom, sve do one
najpoznatije Europa 2020 koja je vrlo kratak i precizan dokument u kojem se očekuje što se
želi postići do 2020.godine, pa da se vidi kakav to smjer Europska unija, kao cjelina želi
zauzeti i da li se to slaže sa ovime što mi to želimo postići na razni grada Bjelovara.
RENATA ŠEPERIĆ-PETAK, ex-ante evaluatorica na izradi Strategije razvoja grada
Bjelovara 2016-2020, navodi kako je ona tihi partner, te kako je njena ključna uloga napraviti
analizu Strategije, odnosno slike grada. Njena zadaća je da strateške ciljeve, projekte uskladi
sa višim, a ključno je Ministarstvom financija zbog financiranja projekata koji će biti
„uglavljeni“ u dokument. Svi projekti moraju biti temeljem akcijskog plana jer ukoliko se
projektna ideja ne nalazi u izvršenju proračuna, isti se ne može financirati, bez obzira na
izvor financiranja.
ANDREA VUGRINOVIĆ se nadovezala na Šeperić i istaknula da se u Strategiji ne radi samo
o EU projektima/sredstvima, o proračunima javnog sektora, nego o svima nama, o
volonterskom radu, o nacijama, o firmama i njihovim budžetima, sa njihovim poslovnim i
razvojnim planovima, o razvojnim planovima udruga, te kroz sasvim neki drugi način dolazi
do sredstava. Bitno je navesti da je Grad Bjelovar koordinator provedbe, da je jedini
odgovorni za provedbu Strategije.
Na kraju je zamolila članove da se predstave i kažu što očekuju od procesa izrade
dokumenta i ciljevima razvoja grada Bjelovara sa njihovog gledišta tj.što misle što bi se po
tome pitanju trebalo napraviti.
TONI RAIČ naveo je kako je potrebno da se skupina češće sastaje, provodeći smjernice, te
samim time doći do točnih podataka, te da se odrede ciljevi i brojke kojima ćemo težiti. Isto
tako spomenuo je kako pročelnica UO za gospodarstvo Sonja Novak treba preuzeti vodeću
ulogu za poljoprivredu.
ANDRIJA PURKOVIĆ, predstavnik najjače proizvodnje i trgovine namještaja, Prima
Commerce d.o.o., spomenuo je da tvrtka ide na bolje, te da ima prostora kojega treba
iskoristiti i da će imati važno mjesto u Strategiji.

DAVORIN POSAVAC, direktor Bjelovarskog sajma d.o.o., navodi da je bitni pokretač i
gospodarstva i poljoprivrede. Za Strategiju je bitno navesti da je posjećenost sajma iz godine
u godinu sve veća i to ne samo od domaćih, već i stranih partnera iz drugih zemalja. Stoga
se susreće sa iskustvima vanjskih partnera, i smatra da ima potencijala i iskustva, te da će
pridonijeti razvoju Strategije grada Bjelovara.
JAKOV ĆORIĆ, direktor tvrtke Gala d.o.o., ističe da sektor poljoprivrede mora dobiti bitno
mjesto u Strategiji te da se omogući da se dodaju i novi sektori, odnosno nove aktivnosti.
SREĆKO KOLJIĆ, predsjednik Ceha ugostitelja i vlasnik ugostiteljskog objekta ''Art-eria'',
smatra da će se uspješno razvijati proces izrade Strategije i predložio da se sektori povezuju
kako bi jedni o drugima mogli saznati ponešto što nije u njihovom opsegu djelovanja. Smatra
da je potrebno udruživanje kako bi se moglo djelovati.
SNJEŽANA KUDUMIJA PEČEK, direktorica tvrtke Iveta d.o.o. navodi da su direktno vezani
za tržište i graditeljstvo, s obzirom da su pretrpljene poteškoće, u interesu je da se
pokušavamo okrenuti EU.
VEDRAN VUJČIĆ, direktor podružnice Zagrebačke banke d.d. spreman je podržati sve
poduzetničke projekte.
TOMISLAV CUG, licencirani turistički vodič za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, istaknuo je
da ne možemo živjeti od turizma, no treba ga promovirati, te treba proširiti tu turističku
kulturu, gdje vidi priliku da turisti posjete grad Bjelovar jer ljudi nisu svjesni jednog dijela
znamenitosti grada Bjelovara.
SONJA NOVAK, pročelnica UO za gospodarstvo Grada Bjelovara zahvalila se svima na
odazivu i, obzirom da stoji ispred gospodarstva, odnosno sektora poljoprivrede, veseli se
izradi Strategije. Predlaže da se pričeka analiza Strategije kako bi mogla nastaviti daljnji tijek
i reći nešto više. Riječ je dobila i stručna suradnica za planiranje i razvoj,
KATICA KRATZL, stručna suradnica za planiranje i razvoj UO za gospodarstvo Grada
Bjelovara ističe da kroz svoj rad pokriva i područje mjesnih odbora za koje smatra da trebaju
zauzeti posebno mjesto u Strategiji, te funkcioniranje komunalne infrastrukture. Izrazito je
zadovoljna surađivanjem pojedinih sektora od banaka, poduzetnika, pa tako i grada, te
navodi da sve što je određeno proračunom upravnog odjela, da se nađe negdje u samom
razvoju grada Bjelovara.
NENAD HORVAT, predsjednik Udruge voćara ''Dar Bilogore'', želi pomoći članovima radne
skupine iz djelokruga voćara, te navodi da je situacija na terenu poražavajuća, u odnosu na
konfiguraciju terena.
DARKO CRHA, direktor tvrtke Data link d.o.o. istaknuo je da mu je želja da Bjelovar prođe
kroz reindustrijalizaciju, te se treba fokusirati na izradu same Strategije.
RUŽICA SABLJO, direktorica tvrtke Parketi Sabljo d.o.o., navela je kako je proučavala
prijašnje strategije, te da puno elemenata koji su trebali biti u dokumentima nema i da bi
željela da se kroz ovaj, novi, ugrade i da se na taj način isprave nedostaci.
IVAN TKALIČANAC, viši savjetnik za poslove javne nabave Grada Bjelovara rekao je kako
bi Strategija trebala na nešto ličiti, tj. da ima smisla i težinu. Sve informacije i podaci što budu
zapisani neka se iskoriste u samoj Strategiji, jer sudjelujući na prijašnjim Strategijama, riječi i
informacije pojedinaca se nisu upotrijebile i iskoristile kao potrebne informacije u razvoju
strategija, da ne želi biti u ''zelenoj oazi sretnih ljudi'', nego da se ključne informacije ugrade u
sam dokument.Prema tome, asociralo ga je na ograničenje prava malog poduzetnika na

sudjelovanje u radnoj skupini, te poziva da se prisutni uključe i daju svoj doprinos razvoju
Strategije.
SAŠA ŠAPIĆ, vlasnik OPG Šapić, navodi kako je proizvodnja grožđa, vina od grožđa te
ugostiteljstvo atraktivno ljudima izvan Bjelovara i da se svakako nastoji povećati broj ljudi
(izletnika) tijekom narednih godina uz promoviranje. Očekuje bolju suradnju stručnih
djelatnika iz Turističke zajednice ili djelovanja sa stručnim osobama poput gospodina Cuga,
kako bi se turizam proširio i postao atraktivan i drugima.
ANDREA VUGRINOVIĆ, konzultantica za iuzradu strategije na kraju navodi da je izuzetno
bitno sudjelovati u izradi Strategije, kako bi se što efikasnije izradio navedeni dokument i
kako bi svako sudjelovanje pojedinog člana doista doprinijelo izradi.
JASNA VIŠNJEVIĆ, zamjenica gradonačelnika na kraju se zahvalila članovima radne
skupine za gospodarstvo na sudjelovanju i pozvala na konstruktivne sastanke koji će
uslijediti pri izradi Strategije.
Sastanak radne skupine za gospodarstvo, završen je u 13,00 sati.

Zapisnik sastavila:
Jasminka Kišantal-Zubić, up.prav

Koordinatorica Radne skupine:
Jasna Višnjević, zamjenica gradonačelnika

