
 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 303-01/20-01/07 
URBROJ: 2013/01-02-21-30 
Bjelovar, 2. rujna 2021.  

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o pokretanju postupka izrade 

Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-
2027. 

 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o pokretanju 

postupka izrade Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijskog 
razdoblja 2021.-2027. i u povodu toga donio sljedeći 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja 
većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027. kao u tekstu 
Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Davor Sušak.  
 

 

 

         GRADONAČELNIK 
       

                                                                                        Dario Hrebak  
 

 

 

 



 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

          GRAD BJELOVAR 

      Upravni odjel za gospodarstvo 

 

KLASA: 303-01/20-01/07 

URBROJ: 2103/01-01-21-29  

Bjelovar, 01. rujna 2021.                                        

                                          

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

                  Dario Hrebak 

                                                                                                       - ovdje -  

                     

PREDMET: Nacrt Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja 

većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021. - 2027. 

 

Poštovani Gradonačelniče, 

dostavljamo Vam Nacrt Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja 

većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021. – 2027. 

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

proslijedite Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 

S poštovanjem, 

 

Pripremile:  

p.p. Sonja Novak, dr.med.vet.    

Tehnološki park Bjelovar d.o.o., Bjelovar 

 

    

Viša referentica za malo i srednje poduzetništvo  

Jasminka Kišantal-Zubić, up.prav.                                                                     

 

                                                                                            P R O Č E L N I K 

                                                                               Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif. 

 

 



 

 

 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

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

                 GRADSKO VIJEĆE 

 

- NACRT 

Na temelju članka 38. stavak 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja 

razvojem Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 123/17), članka 15. Zakona o 

regionalnom razvoju Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 147/14, 123/17, 

118/18) i članka 32. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 

Grada Bjelovara“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na _____ sjednici 

održanoj _____ rujna 2021., donosi 

ODLUKU 

o pokretanju postupka izrade 

STRATEGIJE RAZVOJA VEĆEG URBANOGA PODRUČJA BJELOVAR 

za financijsko razdoblje 2021. – 2027. 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Strategije razvoja većeg urbanog područja 

Bjelovar za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine te provedba svih pripremnih 

i popratnih aktivnosti vezanih za izradu i donošenje Strategije. 

Članak 2. 

Strategija razvoja većeg urbanog područja temeljni je strateški dokument u kojem se 

određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbano područje Bjelovar. 

Članak 3. 

U sastav većeg urbanog područja Bjelovar ulaze sljedeće jedinice lokalne 

samouprave: 

1. Grad Bjelovar,   

2. Općina Veliko Trojstvo, 

3. Općina Kapela, 

4. Općina Rovišće i  

5. Općina Štefanje. 

 

 

 

 



Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Bjelovara“. 

 

KLASA: 303-01/20-01/07 

UR.BROJ: 2103/01-02-21-28 

Bjelovar, ____________2021. 

                                                                         

        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

              Nenad  Martinovski, dipl.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazloženje 

 

Pravni temelj: 

- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (,,Narodne Novine", broj 147/14, 

123/17,118/18) 

- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske 

(,,Narodne Novine", broj 123/17) 

- Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategije razvoja urbanih područja 

za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (verzija 2.0) 

- Članak 31. stavak 1. točka 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 

Bjelovara“, broj 2/21)  

Potrebna financijska sredstva za provedbu akata: 

Za izradu Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar nije potrebno u 

Proračunu Grada Bjelovara osigurati sredstva obzirom da će regionalni koordinator 

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije 

(JURA) izraditi navedeni strateški dokument.  

Obrazloženje 

Odredbom članka 38. stavak 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja 

razvojem Republike Hrvatske propisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave podnosi prijedlog za pokretanje postupka izrade, izmjene i/ni 

dopune akta strateškog planiranja predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 

Strategija razvoja većeg urbanog područja predstavlja preduvjet za korištenje lTU 

mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom 

kohezijske politike Europske unije te potreba strategije definirana je člancima 29. i 30. 

Uredbe (EU) 2021/1060. 

Strategija razvoja većeg urbanog područja sukladno članku 15. Zakona o regionalnom 

razvoju Republike Hrvatske temeljni je strateški dokument u kojem se određuju ciljevi 

i prioriteti razvoja za urbana područja. Nositelj izrade strategije razvoja urbanog 

područja je grad koji je središte urbanog područja, konkretno grad Bjelovar. 

Predstavničko tijelo Grada Bjelovara je dana 15. prosinca 2020. godine na  29. sjednici 

Gradskog vijeća  donijelo Odluku o sastavu urbanog područja Bjelovar koje se sastoji 

od grada Bjelovara i općina Veliko Trojstvo, Kapela, Rovišće i Štefanje.  

Cilj izrade Strategije razvoja većeg urbanog područja je definiranje zajedničkih 

smjerova razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, 

olakšavanje provedbe zajedničkih projekata, odnosno razvoj, „zajedničke strateške 

vizije" koje nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom 

području u cjelini. 



Slijedom navedenog i sukladno Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu 

strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2027. -2027. (verzija 2.0) 

predlaže se donošenje odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja većeg 

urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021. - 2027.  

 

Pripremile:  

 

p.p. Sonja Novak, dr.med.vet.    

Tehnološki park Bjelovar d.o.o., Bjelovar 

 

    

Viša referentica za malo i srednje poduzetništvo  

Jasminka Kišantal-Zubić, up.prav.      

                                                                

                

                                                                                               PROČELNIK 

   Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif. 

 

 

 

 

 


