
          

 

                REPUBLIKA HRVATSKA 
  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
            GRAD BJELOVAR 
           GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 320-01/20-01/22 
URBROJ: 21030-1-01-22-10 
Bjelovar, 28. veljače 2022. 
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 
 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga izmjena i dopuna Programa potpora 

poljoprivredi na području Grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2027. godine 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt izmjena i dopuna Programa 

potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2027. 
godine i u povodu toga donio sljedeći  
 
 

      ZAKLJUČAK  
 
 

Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na 
području Grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2027. godine 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 
           G R A D  B J E L O V A R 
               Upravni odjel za gospodarstvo 
 
 
KLASA: 320-01/20-01/22 
URBROJ:2103-1-02-21-9 
Bjelovar, 22. veljače 2022. 
 

 
         GRADONAČELNIK 
               Dario Hrebak 
                                                                                                            - ovdje – 
 
 
 
 PREDMET: Nacrt izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području 
Grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2027. godine 
 
Dostavljam Vam Nacrt izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području 
Grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2027. godine 
 
Predlažem da razmotrite Nacrt izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na 
području Grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2027. godine, utvrdite prijedlog 
izmjena i dopuna Programa kao u tekstu Nacrta te ga proslijedite Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje. 
 
 
Izradio: 
Miroslav Šmit, struč.spec.oec.agr. 
 
 
         PROČELNIK  
                Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
 
            REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
               GRAD BJELOVAR 
              GRADSKO VIJEĆE 

NACRT 
 Na temelju članka 35 stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01. 60/01, 129/05, 109/7, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 36. Zakona o 
poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21)  i članka 32. stavka 
1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara, („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21), 
Gradsko vijeće Grada Bjelovara na _____ sjednici održanoj  ____ 2022., donijelo je  
 
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU 

GRADA BJELOVARA 
 ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE 

Članak 1. 

U  Programu potpora poljoprivredi na području grada Bjelovara za razdoblje od 2021. 
do 2027. godine („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 9/20) u članku 4. stavku 2. naziv 
Mjere 8. Proizvodnja u plastenicima i staklenicima mijenja se i glasi:  

„Mjera 8: Proizvodnja u plastenicima i staklenicima, izgradnja sistema navodnjavanja u 
njima i izgradnja arteških bunara za njihovo navodnjavanje“ 

 
Članak 2. 

U članku 4. stavak 2. naziv Mjere 9. Analiza poljoprivrednog zemljišta i kalcifikacija tla 
mijenja se i glasi:  

„Mjera 9: Uzimanje uzoraka i analiza zdravstvene ispravnosti mlijeka, analiza vode iz 
izvorišta na PG (bunar), analiza poljoprivrednog zemljišta, uzorkovanje jaja peradi na 
salmonelu i kalcifikacija tla“  

Članak 3. 

U članku 4. stavak 2. naziv Mjere 17. Izgradnja i opremanje  prostora za preradu u 
poljoprivredi mijenja se i glasi: 

„Mjera 17: Izgradnja, opremanje i deratizacija prostora za preradu u poljoprivredi“ 
 

Članak 4. 

U članku 4. stavak 2. naziv  Mjere 18: Sufinanciranje troškova godišnjeg zakupa 
prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar, mijenja se i glasi:  

„Sufinanciranje troškova izdavanja sanitarne knjižice (sanitarne iskaznice) koju moraju 
imati poljoprivredni proizvođači koji prodaju svoje prehrambene proizvode na gradskoj tržnici 
Bjelovar i sufinanciranje troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na gradskoj tržnici 
Bjelovar“ 

 
 
 



Članak 5. 
 

U članku 12. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: 
„Za izgradnju sistema   navodnjavanja u plastenicima i staklenicima i izgradnju arteških 

bunara za njihovo navodnjavanje  priznaje se 50 % prihvatljivih troškova, a maksimalno 
10.000,00 kuna godišnje.“ 

Članak 6. 
 

U članku 13. iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase: 
„Sufinancirat će se trošak uzimanja uzoraka mlijeka i analize zdravstvene ispravnosti 

uzoraka mlijeka, trošak analize vode iz izvorišta na PG (bunar) i uzorkovanje jaja peradi na 
salmonelu četiri puta godišnje u punom iznosu računa bez PDV-a. 

Analize provode ovlašteni laboratoriji (institucije) na području Republike Hrvatske.“ 

 
Članak 7. 

 
U članku 21. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: 
„Sufinancirat će se trošak deratizacije prostora za preradu u poljoprivredi na PG u 

punom iznosu računa bez PDV-a, dva puta godišnje.“ 

 
Članak 8. 

 
U članku 22. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase: 
„Sufinancirat će se trošak izdavanja sanitarne knjižice (sanitarne iskaznice) koju moraju 

imati poljoprivredni proizvođači koji prodaju svoje prehrambene proizvode na gradskoj tržnici 
Bjelovar.“ 

Sufinancira se trošak u punom iznosu računa bez PDV-a, jedan puta godišnje“ 
 

Članak 9. 
 

U članku 24. stavak 12. mijenja se i sada glasi:  
„Tijekom jedne godine poljoprivredno gospodarstvo može se javiti na bilo koju mjeru iz 

članka 4. Programa, uz uvjet da su vezane uz istu granu primarne i/ili sekundarne proizvodnje 
iz Programa o čemu odlučuje Povjerenstva Grada Bjelovara za dodjelu potpora poljoprivredi. 
Izuzetak je mjera 18. uz koju se PG može javiti na bilo koju mjeru iz članka 4. Programa.“ 

 

Članak 10. 

Ostale odredbe Programa potpora poljoprivredi na području grada Bjelovara za 
razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 9/20) 
ostaju nepromijenjene. 

Članak 11. 
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave 

u  „Službenom glasniku“ Grada Bjelovara.  
 

KLASA: 320-01/20-01/22 
URBROJ:2103-1-02-21-6 
Bjelovar, __________2022. 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

  Nenad Martinovski, dipl.oec. 



OBRAZLOŽENJE 
 

Ovim Izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na području grada 
Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2027. godine, od postojećih 19 mjera  potpora, 
četiri mjere se proširuju u vidu sufinanciranja troškova primarne i sekundarne 
proizvodnje naših poljoprivrednih gospodarstava. 

Temeljem toga po prvi put će se sufinancirati troškovi  izgradnje arteških bunara 
i sistema navodnjavanja iz njih u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji na našem 
području.  

Novo sufinanciranje kroz mjere potpora poljoprivredi provodit će se i za troškove 
analize zdravstvene ispravnosti mlijeka  pa tako indirektno i zdravstvene ispravnosti 
proizvoda od mlijeka (sir, vrhnje i dr.), uzorkovanje jaja na salmonelu, analize vode iz 
izvorišta na PG (bunara), sufinancirat će se troškovi ishođenja sanitarnih knjižica 
(sanitarnih iskaznica) za proizvođače koji su ih obvezni posjedovati radi prodaje 
određenih vlastitih prehrambenih proizvoda na gradskoj tržnici.  

Sve troškove koji se planiraju  sufinancirati, proizvođači pravdaju uz predočenje 
plaćenog računa i po potrebi druge zatražene dokumentacije. 

PDV nije priznat trošak. 
Cilj ovih izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području grada 

Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2027. godine je financijski pomoć poljoprivrednim 
proizvođačima s područja grada Bjelovara koji prodaju svoje proizvode na gradskoj 
tržnici Bjelovar, te im tako omogućiti daljnji plasman njihovih  proizvoda preko gradske 
tržnice, a našim građanima omogućiti kupnju domaćih prehrambenih proizvoda. 

Nacrt Programa bio je u postupku savjetovanja s javnošću. Nacrt je objavljen dana 20. 
01. 2022. na internetskoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr. 
Savjetovanje je trajalo od 20. 01.. – 18. 02. 2022. godine (30 dana). Na navedeni Nacrt nisu 
pristigle nikakve primjedbe ni prijedlozi. Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u 
prilogu ovog obrazloženja. 

 
Izradio: 
 
Miroslav Šmit, struč.spec.oec.agr. 
    
    
        PROČELNIK 

 
Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S  JAVNOŠĆU O NACRTU 

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU 
GRADA BJELOVARA ZA  RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE 

 
 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu izmjena 
i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada 
Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2027. godine 

 
 

Stvaratelj 
dokumenta, tijelo 
koje provodi 
savjetovanje 

Upravni odjel za gospodarstvo 

 
 
Svrha dokumenta 

 
Izvješćivanje javnosti o provedenom savjetovanju 

 
 
Datum dokumenta 

 
21. veljače 2022. godine 

 
Verzija dokumenta 

       1 

 
Vrsta dokumenta 

 
Izvješće 

Naziv nacrta zakona, 
drugog propisa ili akta 

Nacrtu izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na 
području Grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2027. godine 
 

Jedinstvena oznaka iz 
Plana donošenja 
zakona, drugih 
propisa i akata 
objavljenog na 
internetskim 
stranicama Grada 

 

R.br. 4. Plana savjetovanja s javnošću Grada Bjelovara za 

2022. godinu  KLASA: 008-01/21-01/03 URBROJ: 2103/01-01-

20-3  

Naziv tijela nadležnog za 
izradu nacrta 

Upravni odjel za gospodarstvo 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
bili uključeni u 
postupak izrade 
odnosno u rad stručne 
radne skupine za 
izradu nacrta? 

   

Na Nacrt nisu dostavljeni prijedlozi/primjedbe/mišljenja 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili 
Na drugi odgovarajući 
način? 
Ako jest, kada je nacrt 
objavljen, na kojoj 
internetskoj stranici i koliko 
je vremena ostavljeno za 
savjetovanje? 
Ako nije,zašto? 

DA 
 
Internetska stranice Grada 

DA Internetske stranice tijela nadležnog za 
izradu nacrta stranice 

 

 

 
Nart je objavljen 20.01.2022. na internetskoj 
stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr  
Savjetovanje  je trajalo do 18.02. 2022. 

 

http://www.bjelovar.hr/


Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
dostavili svoja 
očitovanja? 

Tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnosti nisu pristigle nikakve 
primjedbe ni prijedlozi na navedeni Nacrt 
 
 

Razlozi 
neprihvaćanja 
pojedinih primjedbi 
zainteresirane 
javnosti na određene 
odredbe nacrta 

 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala    
 dodatne financijske troškove. 

   
KLASA: 320-01/20-01/22 
URBROJ:2103-1-02-21-8 
Bjelovar, 21. veljače 2022. 
 
 
 
 


