
                        

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

Na temelju članka 13., 20. i 21. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 
87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara 
("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 2. 
sjednici održanoj 1. srpnja 2021. godine donijelo je 
 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA PROGRAMA UPRAVNIH ODJELA GRADA 
BJELOVARA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA 2020. GODINU 

 
I. 

 
Ovim Izvršenjem Plana programa upravnih odjela Grada Bjelovara iz područja 

društvenih djelatnosti prikazana je organizacijska struktura, osnovne zadaće odjela i 
Programi javnih potreba za 2020. godinu te Izvješća o izvršenju programa javnih 
potreba Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport i Upravnog odjela za kulturu, 
zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove za 2020. godinu. 
 

II. 
 
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I OSNOVNE ZADAĆE UPRAVNOG ODJELA ZA 

ODGOJ, OBRAZOVANJE I SPORT 
 

Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport 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 te sporta. Prati 
rad javnih ustanova osnovanih za te djelatnosti 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. 

 
Savjetnik, 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, te sporta. Koordiniraju rad s predškolskim, 
školskim, visokoškolskim i znanstvenim ustanovama te udrugama građana. 
 
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I OSNOVNE ZADAĆE UPRAVNOG ODJELA ZA  

KULTURU, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I OPĆE POSLOVE 
 

Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove obavlja 
upravne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u području: kulture, 
tehničke kulture, vatrogastva, zaštite i spašavanja, zdravstva, socijalne skrbi  te općih 
i zajedničkih poslova. 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. 

Savjetnik, viši stručni suradnici, stručni suradnici, viši referenti i referenti te 
ostali djelatnici 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 kulture, zdravstva, informiranja, vatrogastva, civilne 
zaštite, socijalne skrbi te općih i zajedničkih poslova. Koordiniraju rad s ustanovama 
kulture, vatrogastva te socijalnim, humanitarnim, zdravstvenim i drugim ustanovama, 
službama i udrugama građana. 
 

III. 
 
 U skladu s Proračunom Grada Bjelovara za 2020. godinu donijeti su programi: 
 
UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I SPORT 
 

a) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu 
Bjelovaru za 2020. godinu, 

b) Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2020. godinu, 
c) Program javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2020. godinu. 

 
 
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I OPĆE 
POSLOVE: 
 

a) Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2020. godinu, 
b) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2020. godinu, 
c) Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 

2020. godinu 
d) Program javnih potreba Grada Bjelovara hrvatske gorske službe spašavanja 



stanice Bjelovar za 2020. godinu 
e) Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2020. 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 2020. godinu donosi se 
Izvješće o izvršenju Plana programa javnih potreba upravnih odjela Grada Bjelovara 
iz područja društvenih djelatnosti za 2020. godinu, te se usvajaju: 
 
UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I SPORT 
 

a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2020. godinu, 

b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 
2020. godinu, 

c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 
2020. godinu. 

 
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I OPĆE 
POSLOVE: 

 
a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 

2020. godinu, 
b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 

Bjelovara za 2020. godinu, 
c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i 

spašavanju Grada Bjelovara za 2020. godinu, 
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bjelovara hrvatske gorske 

službe spašavanja stanice Bjelovar za 2020. godinu, 
e) Izvješće o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara 

za 2019. godinu. 
 
 
 Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u glavi IV., nalaze se u privitku 
ovog Izvješća. 
 
KLASA: 023-05/21-01/02 
URBROJ: 2103/01-02-21-4 
Bjelovar, 1. srpnja 2021. 
                                                                                    PREDSJEDNIK 

  GRADSKOG VIJEĆA 
 

 Nenad Martinovski, dipl.oec. 


