
 

 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 311-01/19-01/01 
URBROJ: 2103/01-01-19-26 
Bjelovar, 5. srpnja 2019.   
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
 

PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga dopune Programa opći mjera poticanja 
razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara za 2019. godinu 

 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt dopune Programa općih 

mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara i u povodu toga 
donio sljedeći  
 

      ZAKLJUČAK  
 
 

Utvrđuje se Prijedlog dopune Programa općih mjera poticanja razvoja 
poduzetništva na području grada Bjelovara za 2019. godinu i upućuje Gradskom vijeću 
na razmatranje i usvajanje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Sonja Novak.  
 

 

 

         GRADONAČELNIK 
 

                                Dario Hrebak 
 

 

 

 

 

 

 
 



           REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

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

      Upravni odjel za gospodarstvo 

 

KLASA:  311-01/19-01/01 

URBROJ: 2103/01-05/1-19-25                                         

Bjelovar, 5. srpnja 2019.     

                                           

                                             G R A D O N A Č E L N I K 

         Dario Hrebak 

                                                                                                       - ovdje -  

                     

 

PREDMET:  Nacrt dopune Programa općih mjera poticanja razvoja  

                     poduzetništva na području grada Bjelovara za 2019. godinu 

 

Poštovani Gradonačelniče, 

 

 

dostavljamo Vam Nacrt dopune Programa općih mjera poticanja razvoja 

poduzetništva na području grada Bjelovara za 2019. godinu. 

 

Predlažemo da ga razmotrite te utvrdite Prijedlog kao u tekstu Nacrta i 

proslijedite Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 

 

S poštovanjem, 

 

Pripremile:         
viša stručna suradnica za turizam i poduzetništvo 
Maja Vrabec Madunić, mag.oec.univ.spec.oec  
 
i 
 
viša referentica za malo i srednje poduzetništvo 
Jasminka Kišantal Zubić, upravna pravnica 

                                                                                                      PROČELNICA 

          Sonja Novak, dr.vet.med. 
 
 

 



 
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
   BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

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

                                                                                                    -Nacrt- 

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva 

(„Narodne novine“ broj 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16) i članka 31. stavka 1. 

točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 

1/18), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na _________ sjednici održanoj _________ 

2019., donijelo je  

 

 

DOPUNE 

Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području  

grada Bjelovara za 2019. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

U Programu općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara 
za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/19) dopunjuje se članak 
2., stavak 1., točka 1., podtočka 1.7. na način da se iza riječi „Kreditne linije 2016.“ 
dodaju riječi: 

„i za subvencioniranje kamatne stope na odobrene poduzetničke kredite iz 
Kreditne linije 2019.“ 

Članak 2. 

 

Članak 7., stavak 1, točka 1.7. dopunjuje se na način da se iza riječi „odobrene u 
2017. godini“ dodaju riječi: 

„i za subvencioniranje kamatne stope na odobrene poduzetničke kredite iz 
kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“  

i da se iza riječi „Kreditne linije 2016.“ dodaju riječi: 

„i za subvencioniranje kamatne stope na odobrene poduzetničke kredite iz 
kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ 

 

 

 



Članak 3. 

Ostale odredbe Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području 
grada Bjelovara za 2019. godinu ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 4. 

Ove Dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od objave u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“. 

 

 

KLASA: 311-01/19-01/01 

UR.BROJ: 2103/01-02-19-24 

Bjelovar, __________2019. 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

      Ante Topalović, univ.bacc.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

Programom općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara 

za 2019. godinu želi se postići stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja za 

djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj 

poduzetničkih aktivnosti na području Grada Bjelovara. 

 

Grad Bjelovar ima namjeru i dalje omogućiti malim i srednjim poduzetnicima, 

obrtnicima, zadrugama, profitnim organizacijama, obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima, fizičkim osobama korištenje sredstava iz kreditne linije, ovoga puta 

nazvane „Bjelovarski poduzetnik 2019.“.  

 

Od 2007. (prve linije kredita) pa do zaključno s 2018. godinom  (kroz 12 godina 

poticanja poduzetništva), Grad je sufinancirao 7.5 mil. kn obračunatih kamata po 

odobrenim kreditima kroz sve kreditne linije. U tom periodu odobren je 122 kredita u 

iznosu od cca 135,5 mil. kuna kreditnih sredstava. 

Temeljem objavljenog Javnog poziva o de minimis potporama Grad Bjelovar će i dalje 

sufinancirati kamatu na poduzetničke kredite po stopi od 2% i 1% ovisno o djelatnosti 

tražitelja kredita. 

 

Raspoloživa planirana kreditna sredstva banaka u novoj kreditnoj liniji iznose 

30.000.000,00 kn. 

 

Predlažemo Gradonačelniku da razmotri Nacrt Dopune Programa općih mjera 

poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara za 2019. godinu te utvrdi 

Prijedlog istog u predloženom tekstu i proslijedi Gradskom vijeću na razmatranje i 

odlučivanje. 

 
Pripremile:         
viša stručna suradnica za turizam i poduzetništvo 
Maja Vrabec Madunić, mag.oec.univ.spec.oec  
  
i 
 
viša referentica za malo i srednje poduzetništvo 
Jasminka Kišantal Zubić, upravna pravnica 

                                                                                                     

 

                                                                                                     PROČELNICA 

       Sonja Novak, dr.vet.med. 

 

            

 


