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     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 

PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga Izvješća o izvršenju Plana programa javnih 
potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2017. godinu 

 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt Izvješća o izvršenju Plana 

programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2017. godinu i 
u povodu toga donio sljedeći  
 

      ZAKLJUČAK  
 

 

Utvrđuje se Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana programa javnih potreba 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2017. godinu i upućuje Gradskom vijeću 
na razmatranje i donošenje.  

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport Milan Mateković. 
 

 

 

        GRADONAČELNIK 

       
                                                                              Dario Hrebak 

 
 
 
 



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

Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport 
 
KLASA: 023-01/18-01/01 
URBROJ: 2103/01-07/1-18-2 
Bjelovar, 22. svibnja 2018. 
 
 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 

Dario Hrebak 

 

 

 

 

PREDMET: Nacrt Izvješća o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog 

odjela za društvene djelatnosti za 2017. godinu 

 
 
 Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Izvješća o 
izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 
2017. godinu, utvrdi ga kao Prijedlog te uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na 
razmatranje i usvajanje. 

 

 

PROČELNIK 
mr.sc. Milan Mateković 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

         NACRT 
Na temelju članka 13., 20. i 21. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 

87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara 
("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13, 1/18), Gradsko vijeće Grada 
Bjelovara na __ sjednici održanoj ___. lipnja 2018. godine donijelo je 

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA PROGRAMA JAVNIH POTREBA UPRAVNOG 

ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ZA 2017. GODINU 

 

 
I. 

 
 

Ovim Izvršenjem Plana programa javnih potreba upravnog odjela prikazana je 
organizacijska struktura, osnovne zadaće odjela i klasifikacija radnih mjesta, 
prikazani su Programi javnih potreba za 2017. godine te Izvješća o izvršenju 
programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2017. godinu 
za svaki program pojedinačno. 
 
 

II. 
 
 
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I OSNOVNE ZADAĆE UPRAVNOG ODJELA ZA 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja upravne i druge poslove iz 
samoupravnog djelokruga Grada u području: brige o djeci predškolskog uzrasta, 
odgoja i obrazovanja, osnovnog školstva, visokog školstva i znanosti, kulture, 
tehničke kulture, sporta, informiranja, vatrogastva, zaštite i spašavanja, zdravstva i 
socijalne skrbi. 

Prati rad javnih ustanova osnovanih za te djelatnosti, zajednica i udruga koje 
djeluju u tim oblastima u cilju usklađivanja njihovih programa i planova razvoja kojima 
se zadovoljavaju javne potrebe građana Grada Bjelovara, te obavlja i druge poslove 
koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno općim aktima Gradskog vijeća i 
aktima Gradonačelnika. 
 



Pročelnik Upravnog odjela rukovodi i koordinira radom Odjela, odgovara za 
zakonito i pravodobno obavljanje poslova i za zakonitost predloženih nacrta akata iz 
nadležnosti Odjela, rješava najsloženija pitanja iz djelokruga rada Odjela, organizira 
suradnju s drugim odjelima u obavljanju zajedničkih poslova. 
 

Viši stručni suradnici, stručni suradnici, viši referenti i referenti prate zakone i 
ostale propise iz svoga djelokruga, pripremaju nacrte općih i pojedinačnih akata iz 
svoje nadležnosti, provode poslove u vezi tih akata. Obavljaju poslove iz područja 
brige o djeci predškolskog uzrasta, osnovnoškolskog obrazovanja, visokoškolskog 
obrazovanja i znanosti, kulture, sporta i informiranja, vatrogastva i civilne zaštite te 
socijalne skrbi. Koordiniraju rad sa predškolskim, školskim, visokoškolskim i 
znanstvenim ustanovama, ustanovama kulture, vatrogastva te socijalnim, 
humanitarnim, zdravstvenim i drugim ustanovama, službama i udrugama građana. 
 
 

III. 
 
 
 U skladu s Proračunom Grada Bjelovara za 2017. godinu donijeti su programi 
javnih potreba za 2017. godinu. 
 
 
PROGRAMI JAVNIH POTREBA UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI ZA 2017. GODINU: (Službeni glasnik Grada Bjelovara 5/16) 
 

a) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu 
Bjelovaru za 2017. godinu, 

b) Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu, 
c) Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu, 
d) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu, 
e) Program javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu, 
f) Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 

2017. godinu, 
g) Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu. 

 
 
 Donošenje navedenih programa utemeljeno je na Zakonu o proračunu te 
posebnim zakonima iz oblasti predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva, 
kulture, tehničke kulture, sporta, vatrogastva, zdravstva i socijalne skrbi. 
 
 

IV. 
 
 
 U skladu s Izvršenjem Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu donosi se 
Izvješće o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti za 2017. godinu, te se usvajaju: 
 



a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu, 

b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 
2017. godinu, 

c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 
2017. godinu, 

d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 
Bjelovara za 2017. godinu, 

e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 
2017. godinu, 

f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i 
spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu, 

g) Izvješće o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara 
za 2017. godinu. 

 
 
 Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u glavi IV. od 1. do 7., nalaze se 
u privitku ovog Izvješća. 
 
 
KLASA: 023-01/18-01/01 
URBROJ: 2103/01-02-18-1 
Bjelovar,     . lipnja 2018. 
 
 

PREDSJEDNIK 

GRADSKOG VIJEĆA 

Ante Topalović, univ.bacc.oec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
 
 Temeljem članka 13. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 
136/12 i 15/15) Grad Bjelovar i njegova tijela odgovorna su za planiranje i izvršenje 
proračuna, a temeljem članka 20. i 21. navedenog zakona, koji utvrđuje programsko 
planiranje i proračunske klasifikacije, Grad Bjelovar se opredijelio za Programski 
proračun, odnosno proračun koji se planira i donosi na temelju programa javnih 
potreba. 
 
 Grad Bjelovar provodi programsko planiranje da bi se svim zainteresiranim 
građanima kao i izvršnom i predstavničkom tijelu predočilo što se planira raditi, kako 
će se koristiti planirana i raspoloživa financijska sredstva te koliko dobro se provode 
planirani programi. 
 
 Sukladno navedenom, Upravni odjel za društvene djelatnosti je za 2017. 
godinu izradio Plan programa upravnog odjela kojim je utvrđena organizacijska 
struktura i osnovne zadaće odjela. 
 
 Temeljem posebnih zakona iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, 
osnovnog i srednjeg školstva, kulture, tehničke kulture, sporta, vatrogastva, 
zdravstva i socijalne skrbi izrađen je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju, javnih potreba u školstvu, javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi, 
javnih potreba u sportu, javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju te 
socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu (Službeni glasnik 
Grada Bjelovara 5/16). 
 
 Navedenim programima utvrđeni su nazivi, svrha i ciljevi programa, detaljno 
su opisani programi, navedene su stručne osobe za provođenje programa, planirana 
potrebita financijska sredstva za ostvarenje, rezultati iz prethodne godine, očekivani 
rezultati te su navedene osobe zadužene za kontrolu i izvješćivanje o ostvarenju 
programa. 
 
 Radi učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava programskog i 
financijskog upravljanja, tijekom 2017. godine, provodile su se kontrole zakonitog, 
namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava utvrđenih programima javnih potreba u 
okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. 
 
 Po završetku svake godine donosi se izvješće o izvršenju Plana programa 
upravnog odjela, a u skladu s Izvršenjem Proračuna Grada Bjelovara za 2017. 
godinu usvajaju se Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti za 2017. godinu: 
 
 

a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu, 

b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 
2017. godinu, 



c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 
2017. godinu, 

d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 
Bjelovara za 2017. godinu, 

e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 
2017. godinu, 

f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i 
spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu, 

g) Izvješće o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara 
za 2017. godinu. 

 
 Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Izvješća o 
izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 
2017. godinu, utvrdi ga kao Prijedlog te uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na 
razmatranje i donošenje. 
 
Izradio: 
Zdravko Pavec dipl. oec. 
 
 

PROČELNIK 
mr.sc. Milan Mateković 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


