
 
                                     

 
 
  
                          
 
 

 Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik«, 
broj 22/09) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na 4. sjednici održanoj dana 21. 
prosinca 2009. godine donijela je 
 
 

P L A N  R A D A  
Županijske skupštine 

Bjelovarsko-bilogorske županije 
za 2010. godinu 

 
 1. Izvješće o stanju sigurnosti u 2009. godini 
 
 S ciljem upoznavanja opće sigurnosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, te 
unapređenja iste, izradit će se izvješće o stanju sigurnosti u 2009. godini, te prijedlog aktivnosti i 
suradnje svih nadležnih institucija (komunalni redari, inspektori i slično). 
 
 Nositelj izrade:  MUP RH – PU bjelovarsko-bilogorska 
 Predlagatelj:  Župan  
 Rok:  I tromjesečje 
 
 2. Usvajanje programa rada ustanova u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske 
županije za 2010. godinu. 
 
 Bjelovarsko-bilogorska županija je osnivač ustanova i to: Vatrogasne zajednice 
Bjelovarsko-bilogorske županije, Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, Suvenir 
Nova“ – Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-
bilogorske županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i Županijske 
uprave za ceste. 
 Iste su osnovane i djeluju, te ih Bjelovarsko-bilogorska županija svojom potporom i 
prati. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo 
    i obrtništvo, 
   Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  I tromjesečje 
 
 3. Usvajanje plana poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Bjelovarsko-
bilogorske županije za 2010. godinu. 
 
 Bjelovarsko-bilogorska županija je osnivač trgovačkih društava i to «Bjelovarski 
sajam» d.o.o., «Kukavica» d.o.o., «Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije» d.o.o., i 
«Bjelovarsko-bilogorske vode» d.o.o. 
 
 Plan poslovanja istih u 2010. godini pripremit će se radi razmatranja i prihvaćanja. 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  



 2
 Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i 

obrtništvo 
 Predlagatelj:   Župan 
 Rok:    I tromjesječje 
 
 4. Izvješće o realizaciji kreditiranja stočarske proizvodnje u 2009. godini 
 
 Izvješće će sadržavati podatke o provedbi i načinu realizacije kreditiranja stočarske 
proizvodnje u 2009. godini. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno  
  ribarstvo i lovstvo 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  I  tromjesečje 
 
 5. Stanje u školstvu – ulaganja u razdoblju 2002. -2009. i potrebe za 2010. godinu  
 
 Izvješće će sadržavati podatke o ulaganjima u školstvu u razdoblju od 2002.-2009. godine 
i potrebe za 2010. godinu za osnovne i srednje škole. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  I tromjesečje 
 
 6. Izvješće o realizaciji programa međugeneracijske solidarnosti za 2009. godinu 
 
 Županijskoj skupštini biti će predloženo izvješće o radu timova koji provode programe 
međugeneracijske solidarnosti „Pomoć u kući starim osobama“, te „Dnevni boravak i pomoć u kući 
starim osobama“ na području naše Županije. 
  
 Nositelj izrade:  Timovi koji provode programe 
  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  I tromjesečje 
  
 7. Godišnje Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području 
Bjelovarsko-bilogorske županije 
 
 Na temelju Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04), te prema 
Poslovniku o radu (donesenog na 1. sjednici Povjerenstva dana 04. svibnja 2006. godine), 
Povjerenstvo je obvezno jedanput godišnje podnijet Izvješće o radu Povjerenstva. 
 Navedeno izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva te se predlaže da na sjednici 
Županijske skupštine budu nazočna najmanje 3 člana Povjerenstva. 
 
 Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 Predlagatelj: Župan 
 Rok: I tromjesečje 
  
 
 8. Izvješće o problematici zapošljavanja na području Bjelovarsko-bilogorske 
županije u 2009. godini 
 
 Izvješće će sadržavati problematiku nezaposlenih i razvojačenih osoba i Program 
mjera aktivne politike zapošljavanja. 
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 Nositelj izrade:  Hrvatski zavod za zapošljavanje 

Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i 
obrtništvo 

 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  II tromjesječje 
 
 9. Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske 
županije u 2009. godini 
 
 Bjelovarsko-bilogorska županija je osnivač trgovačkih društava  i to „Bjelovarskog 
sajma“ d.o.o., „Kukavica“ d.o.o., „Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije“ d.o.o. i 
„Bjelovarsko-bilogorske vode“ d.o.o. 
 Izvješće o poslovanju istih u 2009. godini, pripremit će se radi razmatranja i 
prihvaćanja. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i 

obrtništvo 
 Predlagatelj:      Župan 
 Rok:                  II tromjesečje 
 
 10. Izvješće o poslovanju ustanova u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije u 
2009. godini. 
 
  Bjelovarsko-bilogorska županija je osnivač ustanova i to: Vatrogasne zajednice 
Bjelovarsko-bilogorske županije, Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, „Suvenir 
Nova“ – Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-
bilogorske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 
Bjelovarsko-bilogorske županije i Županijske uprave za ceste. 
  Iste su osnovane i djeluju, te ih Bjelovarsko-bilogorska županija svojom potporom i 
prati. 
 

 Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo 
   i obrtništvo 
  Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu, te 
  Javne ustanove 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  II tromjesečje 
 
 11. Financijsko izvješće o poslovanju zdravstvenih ustanova za 2009. godinu 
 
 Županijskoj skupštini prezentirat će se postignuti financijski rezultati za 2009. godinu. 
Temeljem zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 157/04, 150/08) zdravstvene 
ustanove s područja Županije imaju obvezu jednom godišnje podnositi financijsko izvješće Županiji 
kao osnivaču zdravstvenih ustanova. 
 

 Nositelj izrade:  Zdravstvene ustanove Bjelovarsko-bilogorske županije 
                           Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb  
 Predlagatelj:      Župan  
 Rok:                  II tromjesečje 
 
 12. Izvješće o realizaciji kreditiranja poljoprivrede u 2010. godini 
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  Izvješće će sadržavati podatke o provedbi i načinu realizacije kreditnih linija u 
2010. godini. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo,  
                                                   slatkovodno ribarstvo i lovstvo 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  II tromjesečje 
 
 13. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 
2009. godinu  
 
 Člankom 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.) propisano je da je 
župan jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužan podnijeti prijedlog godišnjeg 
obračuna proračuna za prethodnu godinu do 01. lipnja tekuće godine. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za financije i proračun 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  II tromjesečje 
 
 14. Izvješće o stanju gospodarstva i obrtništva u 2009. godini i za I – VI mjesec 
2010. godine 
 Za potrebe upoznavanja Skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, izradit će se 
Izvješće o stanju gospodarstva sa mjerama za unapređenje. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo 
   i obrtništvo 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  III tromjesečje 
 
 15. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
 
 Temeljem članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) župan je 
obvezan izvijestiti predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o 
izvršenju proračuna za prvo polugodište do 15. rujna tekuće i proračunske godine. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za financije i proračun 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  III tromjesečje 
 
 16. Izvješće o Europskom tjednu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji   
 
 Izvješće će sadržavati aktivnosti provedene povodom Europskog tjedna u Bjelovarsko-
bilogorskoj županiji. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  III tromjesečje 
 
 17. Izvješće o mjerama i poticajima u malom i srednjem poduzetništvu, te 
aktivnostima i mjerama u poslovnim zonama gradova i općina Bjelovarsko-bilogorske 
županije u 2010. godini 
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 Za potrebe upoznavanja Skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, izradit će se 
Izvješće o mjerama i poticajima u malom i srednjem poduzetništvu, te aktivnostima i mjerama u 
poslovnim zonama gradova i općina Bjelovarsko-bilogorske županije u 2010. Godini. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo 
   i obrtništvo 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  IV tromjesečje 
 
 18. Izvješće o provedbi mjera razvitka seoskog prostora Bjelovarsko-bilogorske 
županije u 2010. godini 
 
 Izvješće će sadržavati prikaz mjera i realiziranih programa za poljoprivrednike u cilju 
povećanja poljoprivredne proizvodnje, očuvanja okoliša, razvitka seoskog prostora, očuvanja 
kulturnog blaga i tradicijskih običaja na selu. 
 
 Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo,  
                                                        slatkovodno ribarstvo i lovstvo 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  IV tromjesječje 
  
 19. Izmjene i dopune Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2010. godinu 
(prema potrebi) 
 
 Člankom 43. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) propisano je da ako 
se tijekom fiskalne godine zbog izvanrednih prilika i potreba, povećaju izdaci ili umanje prihodi ili 
primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih 
prihoda. Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna po postupku za 
donošenje proračuna. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za financije i proračun 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  IV tromjesečje 
 
 20. Donošenje Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. godinu 
 
 Članak 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08) propisuje da je župan 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužan utvrditi prijedlog proračuna i projekcija, 
te ih dostaviti predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine. Temeljem članka 
39. Zakon predstavničko tijelo mora donijeti proračun do konca tekuće godine za iduću proračunsku 
godinu. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za financije i proračun 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  IV tromjesečje 
 
 21. Stanje u športu na području Bjelovarsko-bilogorske županije 
 
 Izvješće će sadržavati podatke o stanju i problemima u športu na području Bjelovarsko-
bilogorske županije 
 

 Nositelj izrade:  Športski savez BBŽ i Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  IV tromjesečje 
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 22. Izvješće o stanju u kulturi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 
 
 Izvješće će sadržavati analizu stanja u kulturi na području Bjelovarsko-bilogorske 
županije 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport, Kulturno vijeće BBŽ 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  IV tromjesečje 
 
 23. Izvješće nakon provedenih natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih 
škola u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u školskoj godini 2009./2010. 
 
 Izvješće će sadržavati analizu provedenih natjecanja i smotri učenika u osnovnim i 
srednjim školama Bjelovarsko-bilogorskoj županije za školsku godinu 2009./2010. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  IV tromjesečje 
 
 24. Izvješće o aktivnostima Upravnog odjela za europske integracije i 
međunarodnu suradnju Bjelovarsko-bilogorske županije 
 
 Izvješće o aktivnostima Upravnog odjela za europske integracije i međunarodnu 
suradnju Bjelovarsko-bilogorske županije sadržavati će podatke o poduzetim aktivnostima na 
području europskih integracija, te međunarodne i međužupanijske suradnje. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  IV tromjesečje 
 
 25. Izvješće o radovima na magistralnom i distributivnom vodoopskrbnom sustavu 
Bjelovarsko-bilogorske županije 
 
  
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  IV tromjesečje 
 
 26. Utvrđivanje Programa javnih potreba u zdravstvu na području Bjelovarsko-
bilogorske županije za 2010. godinu 
 
 Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju 
(„Narodne novine“ broj 150/08), utvrđene obveze Županije u donosu na zadovoljavanje javnih 
potreba u području zdravstva. Program  će sadržavati osnovu javnih potreba zdravstva na području 
Bjelovarsko-bilogorske županije. 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  IV tromjesečje 
 
 27. Utvrđivanje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Bjelovarsko-bilogorske županije za 2010. godinu 
 
 Program će sadržavati javne potrebe u socijalnoj skrbi na području Bjelovarsko-
bilogorske županije, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 73/97). 
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 Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  IV tromjesečje 
 
 28. Plan rada Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. 
godinu 
 
 Planom rada Županijske skupštine utvrdit će se teme koje će Skupština županije 
razmatrati tijekom 2011. godine. 
 
 Nositelj izrade:  Tajništvo Županije 
 Predlagatelj:  Župan 
 Rok:  IV tromjesečje 
 
 
  
 29. Izbori i imenovanja 
 
 
 Nositelj izrade:  Tajništvo i Upravni odjeli i Ured župana 
 Predlagatelj:  Odbor za izbor i imenovanja 
 Rok:  prema potrebi 
 
 
 30. Pitanja i prijedlozi članova Skupštine 
 
 Članovi Županijske skupštine, u pravilu, na svakoj sjednici Županijske skupštine 
postavljaju pitanja i daju prijedloge. Odgovori na postavljena pitanja daju se na istoj ili na jednoj od 
slijedećih sjednica. 
 
 Ovaj Plan bit će objavljen u «Županijskom glasniku». 
 
 
 
KLASA: 021-05/09-01/8 
URBROJ: 2103/1-01-09-9 
Bjelovar, 21. prosinca 2009. 
 PREDSJEDNIK 
 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 Stanko Grčić, prof. 


