
 
 

 

 

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 403-01/23-01/01 
URBROJ: 2103-1-08-01-05-23-4 
Bjelovar, 13. ožujka 2023.  
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o dopuni Odluke o kreditiranju 

poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019“ 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o dopuni Odluke o 

kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019“  i u povodu toga 
donio sljedeći  
 

         ZAKLJUČAK  
 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kreditiranju poduzetnika iz 
kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019“ 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: 403-01/23-01/01                                                                                                                            
URBROJ: 2103-1-05-10-23-3                                                                                           
Bjelovar, 13. ožujka 2023.    
 
 
                                         

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

                                                                                                        - ovdje -  
                     
 

PREDMET:  Nacrt odluke o dopuni odluke o kreditiranju poduzetnika iz 
kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ 
 
 

Poštovani Gradonačelniče, 
 

dostavljamo Vam Nacrt odluke o dopuni Odluke o kreditiranju poduzetnika iz 

kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ 

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

proslijedite ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 

 
 

S poštovanjem, 
 
 
 

      PROČELNIK 
                            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 32. stavka 1. točka 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni 

glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na _______ 
sjednici  održanoj ________ ožujka 2023. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije 

 „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ 
 

Članak 1. 
 

U članku 4. Odluke o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski 
poduzetnik 2019.“ („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 5/19) iza stavka 1. dodaju 
se stavci 2. i 3. koji glase:                                                    
 

„Iznimno, korisnici kredita mogu biti vlasnici poljoprivrednih gospodarstava koji 
ulažu i izvan područja grada Bjelovara, samo ako imaju sjedište odnosno prebivalište na 
području grada Bjelovara i ukoliko se investicija odnosi na ulaganja u poljoprivrednu 
proizvodnju.  
 

„U slučaju da korisnik kreditne linije u bilo kojem trenutku prebaci sjedište 
odnosno prebivalište poljoprivrednog gospodarstva izvan područja grada Bjelovara, 
gubi pravo prijave na javni poziv za subvenciju kamata.“  

 
Stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5. istog članka. 

 
Članak 2. 

 
Sve ostale odredbe temeljne Odluke ostaju nepromijenjene. 

 
   Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 

glasniku Grada Bjelovara.“ 
 
 
KLASA: 403-01/23-01/01                                                               
UR.BROJ: 2103-1-02-23-2                                                    
Bjelovar, _____________2023.   
       

   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

       Nenad Martinovski, dipl.oec. 

 
 
 



 
Obrazloženje 

 
Gradsko vijeće Gada Bjelovara je dana 17.7.2019. godine donijelo Odluku o kreditiranju 
poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“, objavljene u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“, broj 5/19. 
 
Odluka ima za cilj omogućiti malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima, zadrugama, 
profitnim organizacijama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, fizičkim osobama 
korištenje sredstava iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ po kojoj raspoloživa 
planirana kreditna sredstva banaka iznose 30.000.000,00 kn. Korištenje tih sredstava 
odnosi se na kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje poslovnih i proizvodnih objekata, 
nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme pod povlaštenim uvjetima. 
 
Sukladno temeljnoj Odluci, korisnici koji mogu ostvariti kreditna sredstva su: obrti, mala 
i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, poljoprivredna gospodarstva te 
fizičke osobe u slobodnom zanimanju (zdravstveni djelatnici, veterinari, odvjetnici, 
revizori, arhitekti, sudski vještaci i sl.) koji su najmanje 51% u vlasništvu državljana 
Republike Hrvatske i namjeravaju ulagati na području grada Bjelovara bez obzira 
na sjedište odnosno prebivalište. 
 
Dopuna Odluke o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 
2019.“ odnosi se na proširenje korisnika kreditne linije. Dopunom odluke, iznimno od 
već utvrđenih korisnika kreditne linije, korisnici kredita moći će biti i vlasnici 
poljoprivrednih gospodarstava koji ulažu i izvan područja grada Bjelovara, samo 
ako imaju sjedište odnosno prebivalište na području grada Bjelovara i ukoliko se 
investicija odnosi na ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju. U slučaju da korisnik 
kreditne linije u bilo kojem trenutku prebaci sjedište odnosno prebivalište 
poljoprivrednog gospodarstva izvan područja grada Bjelovara, gubi pravo prijave na 
javni poziv za subvenciju kamata. 
 
Do ovakve odluke o proširenju subjekata korisnika kreditne linije došlo je temeljem 
dugogodišnjeg praćenja i potrebe da se poljoprivrednim gospodarstvima izađe ususret 
zbog toga što većina poljoprivrednika ima rascjepkana zemljišta koja se nalaze i u 
sklopu registriranog gospodarstva (na području grada Bjelovara) i van njega, čak i u 
drugoj županiji. Nakon rasprave sa stručnim službama i prateći zahtjeve i upite 
poljoprivrednika, prijedlog je da se PG-ima koja imaju zemljište za ulaganje izvan 
područja grada Bjelovara, a bave se poljoprivrednom proizvodnom djelatnošću, mogu 
javiti na javni poziv samo ako imaju sjedište/prebivalište na području grada Bjelovara.  
 
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. 
 
Slijedom navedenog, predlažemo Gradonačelniku da razmotri Nacrt Odluke o izmjeni i 
dopuni odluke o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linija „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ 
te utvrdi Prijedlog odluke kao u tekstu Nacrta i proslijedi ga Gradskom vijeću na 
razmatranje i odlučivanje. 
 
Pripremila:        
Stručna suradnica za malo i srednje poduzetništvo  
Jasminka Kišantal-Zubić, up.prav.   

                         PROČELNIK 
                            Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif. 


