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1. UVOD
 

 
Sukladno čl. 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
123/17, 98/19, 144/20) i članku 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije 
("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), propisana je 
obveza župana kao čelnika jedinice područne (regionalne) samouprave da dva puta 
godišnje podnese polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu.  
 
U skladu s tim, kao župan i čelnik jedinice područne (regionalne) samouprave 
podnosim ovo Izvješće za razdoblje od 4. lipnja, kada sam preuzeo dužnost župana, 
do 31. prosinca 2021. godine te na taj način ujedno i informiram stanovnike 
Bjelovarsko – bilogorske županije o ostvarenim rezultatima rada, provedenim 
aktivnostima te poslovima u obavljanju izvršne vlasti. 
 

U navedenom razdoblju održane su četiri sjednice Županijske skupštine, od kojih je 
prva bila konstituirajuća te je na njima usvojen niz općih i pojedinačnih, te drugih 
akata. Odmah po stupanju na vlast, želio sam pokrenuti aktivnosti provođenja 
planova iskazanih još u kampanji, a da bi to bilo izvedivo bilo je potrebno stvoriti 
preduvjete za korjenitu i sistemsku reorganizaciju sustava. Već prvih dana je postalo 
jasno da su potrebne strukturne promjene kako bi se uspostavio nov način 
funkcioniranja uprave. U skladu s tim, već na 2. sjednici Županijske skupštine pristupili 
smo donošenju nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Bjelovarsko-
bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 5/21) kojom je promijenjeno ustrojstvo 
uvažavajući okvire nadležnosti područne (regionalne) samouprave. Nastavno na taj 
akt bilo je potrebno donijeti nove Pravilnike o unutarnjem redu svih upravnih odjela. 
Na taj način, uspostavom nove sistematizacije i rasporedom svih službenika i 
namještenika u novoustrojena upravna tijela, uspješno je i provedena kompletna 
reorganizacija upravnih tijela Bjelovarsko – bilogorske županije. 

To je bio preduvjet za raspisivanje natječaja za izbor novih pročelnika gdje smo od 
početka govorili da će nam stručnost biti glavni kriterij. I toga smo se i držali. 
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Kao što je poznato, i druga polovica prošle godine bila je razdoblje u kojem je borba 
protiv širenja bolesti covid-19 utjecala na kontekst aktivnosti i realizacije različitih 
projekata. U skladu s tim aktivno sam sudjelovao u radu Stožera civilne zaštite, kao i 
moja zamjenica Marija Jungić, te su mnoge aktivnosti bile usmjerene na poboljšanje 
kvalitete života i zaštite zdravlja stanovnika Bjelovarsko-bilogorske županije.  
 
Kako bismo povećali procijepljenost građana i dostupnost cjepiva izvan redovnih 
punktova za cijepljenje, potkraj lipnja smo u suradnji sa Županijskim zavodom za javno 
zdravstvo, Zavodom za hitnu medicinu, Domom zdravlja i Čazmatransom organizirali 
poseban autobus „Cjepko“ koji je omogućio cijepljenje „na kućnom pragu“, odnosno 
u blizini društvenih i vatrogasnih domova. Željeli smo proći ruralnim mjestima i doći 
do starijeg stanovništva koje je u borbi s bolešću bilo posebno izloženo. Organizirali 
smo i cijepljenje u dvoranama. Ovom prigodom još jednom zahvaljujem svim 
zdravstvenim djelatnicima na velikom trudu i požrtvovnosti u borbi s bolesti covid-19 
koja je mnoge od njih dovela do ruba izdržljivosti.   
 
U jeku borbe s pandemijom uspjeli smo, zajedno s Gradom Bjelovarom i Bjelovarskim 
sajmom, organizirati 28. Međunarodni jesenski bjelovarski sajam u Gudovcu. Sajam je 
održan na otvorenom te je održana Državna stočarska izložba, ocjenjivanje grla, 
izložba malih životinja te ostali sadržaji po kojima je sajam već prepoznatljiv. Na 
vrijeme smo predvidjeli da bi obveza posjedovanja covid potvrde za ulazak na sajam, 
odnosno negativnog testa na covid, dijelu građana mogao biti problem te smo 
organizirali besplatno testiranje za posjetitelje. To se u konačnici pokazalo dobrim 
potezom jer je odaziv građana bio velik, a i pokazalo se da su građani bili željni 
nastavka te tradicije nakon prekida zbog bolesti covid-19. 
 
Sajam je otvorio predsjednik Vlade Andrej Plenković koji je nepuna četiri mjeseca 
poslije opet bio u Bjelovaru i to na sastanku Vlade sa županima, predstavnicima 
udruge gradova i Hrvatske zajednice općina. Tema sastanka bio je Zakon o odgoju i 
obrazovanju, provedba Plana oporavka i otpornosti, cestovna infrastruktura te 
demografske mjere i mjere za mlade. 
 
Svega nekoliko dana kasnije, potkraj prosinca, u Varaždinu smo s Vladom RH potpisali 
Razvojni sporazum za sjeverozapadnu Hrvatsku vrijedan 15,2 milijarde kuna. 
Sporazumom je obuhvaćeno pet županija i to Varaždinska, Međimurska, Krapinsko-
zagorska, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska. Riječ je o sporazumu za 
cijelo razvojno desetljeće sjeverozapadne Hrvatske kojim su definirani jasni strateški 
i kapitalni projekti koji u znatnoj mjeri trebaju podignuti konkurentnost, ali i kvalitetu 
života stanovnika toga područja. Prosjek razvijenosti pet županija obuhvaćenih 
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sporazumom je između 41 i 57 posto prosjeka EU. Za Bjelovarsko-bilogorsku županiju 
predviđen je financijski okvir od dvije milijarde kuna. Osim gradnje brze ceste Bjelovar 
– Virovitica predviđeno je opremanje i prenamjena prostora Opće bolnice Bjelovar, 
ulaganje u Daruvarske toplice kroz razvoj posebnog oblika zdravstvenog turizma te 
program Eko turizam 360 koji predviđa rekonstrukciju i dogradnju smještajnih 
kapaciteta, rekonstrukciju i gradnju sportskih terena, izgradnju posjetiteljskih centara 
te razvoj cikloturizma.  
 
Te dvije aktivnosti, sastanak Vlade sa županima u Bjelovaru te potpisivanje Razvojnog 
sporazuma za sjeverozapadnu Hrvatsku potvrda su onoga što sam u kampanji, ali i 
nakon dobivenog povjerenja građana isticao, a to je da će mi suradnja s državnom 
vlasti biti jedan od prioriteta jer, kao što Vam je poznato, bivša županijska vlast nije se 
iskazala u njegovanju takve prakse.  
 
Vezano uz razvojne projekte naše županije imao sam niz sastanaka u resornim 
ministarstvima koji bi trebali rezultirati većim razumijevanjem za probleme ovog 
područja i pomoći u hvatanju koraka za drugim županijama. 
 
Potvrda moje želje za suradnjom i otvorenim razgovorom je i organiziranje kolegija 
župana s gradonačelnicima i načelnicima općina. Tu tradiciju ponovno sam uspostavio 
nakon višegodišnjeg izbjegavanja bivše vlasti da sasluša gradonačelnike i načelnike s 
područja Bjelovarsko-bilogorske županije i bude im podrška u rješavanju problema. 
Napomenuo bih da u ovoj godini tu aktivnost želim dinamizirali i s gradonačelnicima i 
načelnicima općina imati više zajedničkih susreta o temama koje od nas traže 
zajednički i koordiniran nastup, poput odgovora na izazov s priljevom izbjeglica iz 
Ukrajine ili, pak, novim izmjenama Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije. 
 
Želio bih naglasiti da se konkretna pomoć Vlade RH našoj županiji pokazala 
osiguravanjem 2,055 milijuna kuna za bjelovarsku Opću bolnicu već prilikom izmjena 
i dopuna državnog proračuna za 2021. godinu te osiguranjem dodatnih 17,69 milijuna 
kuna u državnom proračunu za 2022. godinu, za otplatu rata obaju kredita za 
bjelovarsku Opću bolnicu. Zahvaljujem saborskom zastupniku Miri Totgergeliju na 
inicijativi i predloženim amandmanima te, naravno, Vladi RH na prihvaćanju naših 
argumenata. Opremanje bolnice veliki je uteg. O toj je temi na dosadašnjim 
sjednicama Županijske skupštine uglavnom sve rečeno, pa ovdje neću ponavljati. 
Činjenica je da imamo zgradu koja lijepo izgleda, ali njezino stavljanje u funkciju velik 
je izazov koji nam uz ostale naslijeđene financijske dubioze stvara velik problem. No, 
bit ćemo uporni i ustrajni i pronaći ćemo rješenje i za taj golemi zalogaj. 
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Problem opremanja bolnice samo je jedan od problema zbog kojih sam odmah po 
preuzimanju dužnosti župana rekao da ću očito biti stečajni upravitelj. No, unatoč 
problemima odmah sam, zajedno s najbližim suradnicima, prionuo rješavanju izazova. 
Jedan od prvih bilo je spašavanje daruvarske Vodoprivrede.  Razgovor s vjerovnicima 
koji su se kasnije odrekli 50 posto svojih potraživanja urodio je plodom. Trgovački sud 
u Bjelovaru prihvatio je potom promjenu predstečajnog plana čime su se stekli uvjeti 
za izbor strateškog partnera i razvoj tvrtke. Uskoro očekujemo i konačni završetak te 
priče.  
 

U ovom uvodu istaknuo bih da smo velike napore uložili i u osiguravanje potrebnih 
preduvjeta za nastavak gradnje brze ceste od Farkaševca do Bjelovara. Riječ je o 
postupcima koji prethode izvlaštenju nekretnina odnosno rješavanju imovinsko-
pravnih odnosa i otkupa nekretnina od privatnih vlasnika. Do zaključenja ovog izvješća 
pokrenuto je 85 posto postupaka izvlaštenja od kojih je u 95 posto predmeta već 
zaključena nagodba. Taj se posao nastavlja tako da do proljeća očekujemo da će sve 
nekretnine biti otkupljene od privatnih vlasnika. 

U godini za nama donijeli smo i prvi županijski proračun u mom mandatu. U prosincu 
sam rekao da je on „umijeće mogućega“ s obzirom na naslijeđene goleme rashode. 
Uteg oko vrata nam je nova Glazbena škola koja se gradi iz vlastitih sredstava, repovi 
energetskih obnova škola, nezavršene školske dvorane. Posljedice takvog načina 
stvaranja rashoda osjećat ćemo još godinama, ali borit ćemo se, nastavit ćemo 
pronalaziti rješenja, promijeniti navike ljudi kojima je županija služila kao bankomat 
te dokinuti naslijeđenu praksu lošeg financijskog upravljanja.  
 
Već sam ranije spomenuo da sam u svom najužem krugu želio stručne ljude jer samo 
tako se može krenuti naprijed. Oni će svoj puni potencijal tek dati jer su neki od njih 
relativno nedavno preuzeli dužnost. U nastavku ovog izvješća pobrojali smo neke od 
aktivnosti po upravnim odjelima uz napomenu da je riječ o polovici godine u kojoj se 
dogodila promjena vlasti u županiji.  
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2. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE 
 
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: 

 
 Proračunski korisnici iz sektora društvenih djelatnosti i obrazovanja jesu sve 

osnovne škole na području Bjelovarsko-bilogorske županije (osim osnovnih škola 
Grada Bjelovara) te sve srednje škole, domovi učenika srednjih škola, Dom za starije 
osobe Bjelovar, Crveni križ Bjelovarsko-bilogorske županije te Kulturni centar Mato 
Lovrak. 
 
2.1 OBRAZOVANJE 

 
Bjelovarsko-bilogorska županija, u okviru svojega djelokruga, daje posebnu 

važnost sektoru obrazovanja. Temelj svakog razvoja gospodarstva i društva općenito 
jesu stručni i obrazovani ljudi. U tom smislu županija provodi niz projekata i aktivnosti 
kojima nastoji ostvariti iskorak prema modernijem i učinkovitijem školskom sustavu 
koji će predstavljati pozitivno okruženje za rad djelatnika i učenika. 

 
Bjelovarsko-bilogorska županija je osnivač 21 osnovne škole, 15 srednjih škola i 

2 učenička doma. 
 
Školska godinu 2021./2022., koja je započela 6. rujna, u osnovnim školama naše 

županije pohađa 5811 učenika u 452 odjela i 111 zgrada. U srednjim školama je 4290 
učenika u 237 odjela i 28 zgrada. U dva učenička doma (Učenički dom Srednje škole 
„August Šenoa“ Garešnica i Dom učenika srednjih škola Bjelovar) smješteno je 367 
učenika. 
 

Početak i ove školske godine je obilježila situacija s pandemijom COVID-19. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u kolovozu 2021. godine uputilo dokument 
„Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19“ temeljem 
kojega su sve škole morale organizirati odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave.  
Navedeni dokumentom se daju jasne smjernice školama i osnivačima kako 
organizirati nastavu u određenim epidemiološkim situacijama. Sukladno navedenom 
škole su postupale i prilagođavale oblike nastave, a sve u suradnji sa Stožerom civilne 
zaštite BBŽ i osnivačem. 
 

U osnovnim i srednjim školama se i ove školske godine nastavlja niz projekata 
kojima se omogućava kvalitetnija nastava i bolji uvjeti života i rada u školi za sve 
učenike. 
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2.2 PROJEKTI: 
 
2.2.1 „Školska shema“ 

 
Školska shema program je potpore Europske unije  za opskrbu voćem i povrćem 

te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. U lipnju 2021. godine 
Bjelovarsko - bilogorska županija uspješno je provela Školsku shemu 2020/2021 u 
školskim ustanovama kojima je osnivač. U listopadu 2021. godine Županiji je, kao 
osnivaču školskih ustanova, odobrena za provedba Školske sheme 2021./2022. Od 36 
ustanova koje su iskazale interes za sudjelovanje sve su odobrene. Pravo na potporu 
za provedbu programa odobreno je u iznosu od 392.148,08 kuna. 
 
2.2.2 „Uz potporu sve je moguće, faza IV“ 

 
Kako bi svim učenicima s teškoćama u razvoju osigurala kvalitetno obrazovanje 

tijekom osnovne i srednje škole Županija uspješno provodi europski projekt „Uz 
potporu sve je moguće, faza IV“, sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda 
u sklopu Operativnog programa „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih 
komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i 
srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“. 

 
Putem navedenog projekta vrijednog 2.627.504,40 kn (od čega su 2.496.129,18 

kn bespovratna sredstva), osigurano je 58 pomoćnika u nastavi za 60 učenika s 
teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Bjelovarsko–bilogorske županije. 
U promatranom razdoblju utrošeno je 903.000,00 kune. 
 
2.2.3 „Pomoćnici u nastavi BBŽ“ 
  

Županija, u školskoj godini 2021./2022., provodi projekt kojim su osigurani 
pomoćnici u nastavi za devet učenika, koji istu potporu nisu ostvarili putem ostalih 
projekata. Kako bi im se osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja 
njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim 
segmentima društva kao i svih drugih učenika, Bjelovarsko-bilogorska županija je u tu 
svrhu izdvojila sredstva u iznosu od 320.000,00 kuna. U promatranom razdoblju 
utrošeno je 143.000,00 kuna. 
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2.2.4 „Školski obrok za sve 2021./2022.“ 
 
Županija provodi projekt „Školski obrok za sve 2021./2022.“ za koji su osigurana 

sredstva iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Vrijednost projekta je 
981.322,92 kn, a vrijeme trajanja 10 mjeseci. U promatranom razdoblju utrošeno je 
525.000,00 kuna 
  

Projektom je osiguran obrok za 969 učenika polaznika 21 osnovnih škola na 
području Bjelovarsko-bilogorske županije. Ovim projektom se kroz partnerstvo 
Bjelovarsko-bilogorske županije i škola želi osigurati djeci polaznicima osnovnih škola, 
a koja su članovi socijalno ugroženih obitelji prehranu tijekom boravka u školi, te im 
na taj način unaprijediti kvalitetu života. 
  

S obzirom da su potrebe veće u odnosu na broj učenika uključenih u projekt 
„Školski obrok za sve“, Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je dodatnih 
344.228,00 kuna u vlastitom Proračunu za još 547 učenika  koji su članovi socijalno 
ugroženih obitelji. U promatranom razdoblju utrošeno je 192.000,00 kune. 
 
2.2.5 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 
  

Medicinska škola Bjelovar u suradnji s osnivačem i partnerom Bjelovarsko-
bilogorskom županijom provodi projekt „Regionalni centar kompetentnosti 
Medicinske škole Bjelovar“. Ukupna vrijednost projekta je 33.374.080,50 kuna. Svrha 
projekta je uspostava infrastrukture kako bi se RCK organizirao kao mjesto edukacije 
učenika i studenata, stručnog usavršavanja osoba zaposlenih u zdravstvu te mjesto 
prekvalifikacije i stjecanja kvalifikacija odraslih nezaposlenih osoba i osoba s 
teškoćama. Projektom će se dograditi  prostor bruto površine od 1866 m2 (zatvoreni 
prostori) i 106 m2 (natkriveni prostori) te prenamijeniti u postojećem dijelu zgrade 91 
m2 neto površine, u koje će se smjestiti 8 kabineta od kojih dio čini simulacijski centar, 
2 laboratorija, 2 specijalizirane učionice, opće učionice, kabineti za profesore te 
sanitarne i pomoćne prostorije. Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje, 
ugovorene vrijednosti 18.615.088,18 kn s PDV-om, započelo je 02. lipnja 2021. 
godine. Rok izvođenja radova je 15 mjeseci. Kabineti će se putem projekta opremiti 
potrebnom specijaliziranom opremom, a učionice redovnom opremom za rad RCK, 
ukupne vrijednosti 11 milijuna kuna. U promatranom razdoblju utrošeno je 
550.000,00 kuna. 
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2.2.6 Uspostava RCK Medicinske škole Bjelovar 
 

Vrijednost projekta je 28.852.446,81 kn, sredstva su u cijelosti bespovratna i 
dolaze iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH. Razdoblje provedbe 
projekta je od 18.02.2020. do 18.12.2023. Nositelj projekta je Medicinska škola 
Bjelovar. Partneri u projektu su Bjelovarsko-bilogorska županija, Medicinska škola 
Osijek, Srednja škola Koprivnica, Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije 
Štampara Vinkovci, Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Tehnička škola 
Virovitica, Veleučilište u Bjelovaru, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Projekt jednako 
razvoj d.o.o., Pučko otvoreno učilište Algebra, Hrvatska komora medicinskih sestara, 
Cridens d.o.o., Učilište za obrazovanje odraslih - IDEM. Svrha projekta je uspostaviti 
programske i kadrovske uvjete u RCK Medicinske škole Bjelovar kako bi se učenicima 
i odraslim polaznicima unaprijedile mogućnosti za učenje temeljeno na radu te 
provesti stručno usavršavanje nastavnika i mentora. Uspostava regionalnog centra 
kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar će donijeti temeljne organizacijske akte i 
edukacijske programe koji će centar ustrojiti kao mjesto osuvremenjenih strukovnih 
programa za učenike, edukacije za nastavnike i mentore, te stručno osposobljavanje i 
usavršavanje kao cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale. 
U promatranom razdoblju utrošeno je79.000,00 kuna. 
 
2.2.7 Izgradnja Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar 
  

Županija financira izgradnju nove glazbene škole za potrebe oko 447 učenika 
ulaže se u obrazovnu infrastrukturu. Cilj je centralizirati sveukupni sadržaj postojeće 
Glazbene škole Vatroslav Lisinski u jednoj zgradi koji se trenutačno provodi na dvije 
lokacije (zgrada škole i Dom kulture). Također je u sklopu nove glazbene škole 
planirana izgradnja koncertne dvorane namijenjene korištenju i izvan nastave što će 
doprinijeti podizanju kvalitete i kvantitete društveno-kulturnih sadržaja u životu 
zajednice. Također se želi poduprijeti lokalni i održivi razvoj, a ujedno se u novoj zgradi 
želi osigurati pristupačnost ljudima s teškoćama u kretanju. Ugovorom o gradnji koji 
je potpisan 23.12.2020. godine Glazbena škola Vatroslav Lisinski Bjelovar se obvezala 
financirati ukupni iznos od 24.624.254,91 kunu iz vlastitih izvora. Po terminskom 
planu završetak izgradnje Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar je siječanj 
2023. godine. U promatranom razdoblju utrošeno je 5.000.000,00 kuna. 
 
2.2.8 Dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane Velika Pisanica 
  

Županija nastavlja s projektom dovršetka izgradnje školsko-sportske dvorane 
Velika Pisanica koji je financiran iz vlastitih sredstava. Ukupna vrijednost projekta je 
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6.236.152,39 kuna. U promatranom razdoblju utrošeno je 2.625.000,00 kuna. Rok za 
dovršetak radova u ovoj fazi je lipanj 2022. godine. Navedenim radovima će se 
omogućiti ishođenje Uporabne dozvole za korištenje dvorane za potrebe učenika OŠ 
Velika Pisanica. Problem je što ovo ulaganje ne znači i dovršetak ukupnog projekta. Za 
navedeno će se trebati osigurati još, najmanje, 6 milijuna kuna. 
 
 
2.3 ENERGETSKA OBNOVA OBRAZOVNIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
  

Bjelovarsko- bilogorska županija , odnosno školske ustanove kojima je BBŽ 
osnivač potpisale su ukupno 40 Ugovora o provođenju energetske obnove svojih 
zgrada. sa školama koordinira provedbu projekata energetske obnove.  
Tijekom izvođenja radova su se na pojedinim školama pojavljivali problemi zbog 
manjkavosti projektne dokumentacije koja je imala za posljedicu dodatne radove i 
vantroškovničke radove. Obzirom da se radi o dodatnim troškovima koje Županija 
mora plaćati u potpunom iznosu iz svojega proračuna, radi se o znatnom financijskom 
opterećenju. 
 

Posebni problem su i Ugovori o kratkoročnim kreditima koje su škole sklapale 
za potrebe premošćivanja jaza u dinamici povlačenja sredstava po ispostavljenim ZNS-
ovima. Navedeni Ugovori dolaze na naplatu 30.04.2022.godine. 
U promatranom razdoblju su se provodile energetske obnove  u  sljedećim školama: 
PŠ Doljani, PŠ Donji Sređani, PŠ Miklouš, PŠ Dapci, OŠ Rovišće, OŠ Vladimira Nazora 
Daruvar (Gajeva), PŠ Lasovac, PŠ Šandrovac, OŠ Trnovitica. Za navedeno je utrošeno  
4.230.000,00 kuna. 
 

Krajnji rok za završetak svih projekata energetske obnove je 31.12.2022. 
godine. 
 
 
2.4 NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 
  

Europska unija je 2020. godine uspostavila Mehanizam za oporavak i otpornost 
kao odgovor na probleme uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19. Slijedom toga 
dokumenta, države članice EU izrađuju Nacionalne planove za oporavak i otpornost u 
kojima se definiraju ciljevi i mjere koji će se financirati iz navedenog Plana. 
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U svrhu bolje pripreme projekata, župan je održao sastanak u Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja s ministrom i državnim tajnikom. Prihvatljivi projekti u 
osnovnim školama će se odnositi na prelazak škola na jednosmjensku nastavu te 
povezano s time i uspostava cjelodnevnog boravka. U srednjim školama se naglasak 
daje na jačanje kapaciteta gimnazija i povećanje broja upisanih učenika u gimnazijske 
programe.  

 
U prosincu 2021. godine raspisan je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava 

„Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne 
transformacije i zelene tranzicije“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a u 
okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. 

 
Temeljem odredbi Poziva prijavljen je project izgradnje školsko-sportske 

dvorane Gimnazije Bjelovar te ulaganje u opremu.  
 
 
2.5 KULTURA  

 
Programom javnih poteba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. 

godinu  obuhvaćeni su svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti 
što pridonose razvitku kulturnog života i zadovoljavanju javnih potreba u kulturi na 
području Bjelovarsko-bilogorske županije.  

 
Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-

bilogorske županije za 2022. osigurana su u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske 
županije. Ukupna sredstva u iznosu od 855.000,00 namijenjena su za: manifestacije u 
kulturi, Dane hrvatskog pučkog teatra u Hercegovcu, Zajednicu kulturno-umjetničkih 
udruga  Bjelovarsko-bilogorske županije, Vijeće za kulturu Bjelovarsko-bilogorske 
županije, Maticu hrvatsku Bjelovarsko – bilogorske županije, Hrvatsku akademiju 
znanosti i umjetnosti, Kulturni centar Mato Lovrak, zaštitu i očuvanje nepokretnih 
spomenika kulture te izdavačku djelatnost. 
 
2.6 SPORT 

 
Programom javnih potreba u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi Bjelovarsko-

bilogorske županije za 2022. godinu su obuhvaćeni svi oblici poticanja i promidžbe 
sporta i tehničke kulture. 

Županija je u Proračunu za 2022. godinu planirala sredstva u ukupnom iznosu 
od 2.073.100, 00 kuna. Sport je organiziran i provodi se kroz djelovanje Sportske 
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zajednice BBŽ, Saveza školskih sportskih društava, Sportskog saveza invalida te Saveza 
izviđača. 
 

Zajednica tehničke kulture BBŽ objedinjuje rad svih udruga tehničke kulture u 
gradovima i općinama. 
 
2.7 SOCIJALNA SKRB 
 
 Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u 
socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za materijalne rashode i 
financijske rashode Centara za socijalnu skrb na svom području (Bjelovar, Daruvar, 
Čazma, Grešnica, Grubišno Polje), i to za: 
 

- naknade troškova zaposlenima, 
- rashode za materijal i energiju, 
- rashodi za usluge, 
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, 
- financijski rashodi. 

 
 Nadalje, Županija je dužna u okviru sredstva decentralizacije u socijalnoj 
skrbi osigurati sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na 
drva. 

 
Ova su sredstva usuglašena s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji 

i socijalne politike i dodijeljena su korisnicima zajamčene minimalne naknade prema 
popisu kojeg dostavljaju Centri za socijalnu skrb. Sredstva isplaćuju jedinice lokalne 
samouprave što je i provedeno tijekom studenog 2021. godine. Iznos sredstava po 
korisniku je iznosio 1.050 kuna po korisniku. 
 

Županija je osnivač Doma za starije osobe Bjelovar te su u okviru sredstva za 
decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurana u županijskom proračunu za 
navedene rashode: 
 
 - sredstva za zaposlene, 
 - materijalne rashode, 
 - financijske rashode, 
 - hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske 
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              imovine) te 
 - rashode za nabavu nefinancijske imovine.   
 

Dom za starije osobe Bjelovar je također provodio projekt energetske obnove. 
Energetska obnova obuhvaćala je zamjenu vanjske stolarije, zamjenu kotlovnice, 
unutarnje rasvjete, toplinsku zaštitu krova iznad grijanog prostora i toplinsku zaštita 
poda prema negrijanom prostoru. Ukupna vrijednost projekta je iznosila 
13.276.142,36 kn. Za navedeni projekt Dom za starije je potpisao Ugovor o 
kratkoročnom kreditu u iznosu od 3.000.000,00 kuna. Također, Županijska skupština 
je dala suglasnost za sufinanciranje navedenog projekta u iznosu od 950.000,00 kuna. 
Za zatvaranje financijske konstrukcije projekta Dom za starije je dobio i suglasnost 
skupštine BBŽ za kreditno zaduženje u iznosu od 2.600.000,00 kuna.  
  

Radovi na projektu su završeni sa službenim datumom primopredaje 
18.06.2021. godine, a razdoblje provedbe projekta bilo je do 16.12. 2021. godine.  
  
           Županijsko društvo Crvenog križa 

 
Temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine broj 71/10, 

136/20) Županija izdvaja financijska sredstva za rad Županijskog društva Crvenog 
križa. Iz proračuna  se za rad istoga mora osigurati 0,7% prihoda Županije. 
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3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU  
 
3.1 POLJOPRIVREDA 
 
3.1.1 POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 
 

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom 
razvoju župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisao je 8. ožujka 2021. i trajao je 
do 6. listopada 2021. godine, a cilj Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava, 
odnosno potpora male vrijednosti iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije 
poljoprivrednim proizvođačima na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. 
godini temeljem Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 
Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2018.-2021. godine. U navedenom 
razdoblju župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisao je Javni poziv za kreditiranje 
stočarstva koji je bio otvoren od 26. travnja do 30. studenoga 2021. godine. 
Potpore su dodijeljene za sljedeće mjere: 
 
3.1.1.1 Kreditiranje stočarske proizvodnje 
 

Namjena kreditne linije je nabava po povoljnijim uvjetima rasplodnih junica te 
nabava grla za tov junadi i svinja, a od 2020. godine i nabava ovaca i koza. Bjelovarsko-
bilogorska županija subvencionira 1,8% kamata godišnje, fiksno te kamatna stopa za 
korisnike iznositi do 3,0%, godišnje od ugovorene kamatne stope. Provedbu kreditne 
linije za stočarsku proizvodnju u 2021. godini preuzele su sljedeće poslovne banke:  
 
- Privredna banka Zagreb, 
- Erste & Steiermärkische bank, 
- Hrvatske poštanske banke 
- Podravska banka i 
- OTP banka, 
 

U razdoblju od 26. travnja do 30. studenoga 2021. godine zaprimljeno je 
ukupno 17 zahtjeva za kreditiranje stočarske proizvodnje u ukupnom iznosu od 
2.140.000,00 kuna, a realizirano je 11 zahtjeva u iznosu od 946.592,60 kuna.  
 

Iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije u drugoj polovici 2021. godine za 
subvencioniranje kamatne stope kredita stočarske proizvodnje izdvojeno je 21.225,68 
kuna, a na razini cijele godine kamata za kreditiranje stočarske proizvodnje iznosila je 
43.139,45 kuna. 
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3.1.1.2 Potpora biljne i voćarske proizvodnje 
 

a) Nabava i postavljanje plastenika i staklenika za povrtlarstvo 
 
 Potpora za plasteničko - stakleničku proizvodnju, odnosno za nabavu novih i/ili 
rekonstrukciju postojećih plastenika i staklenika te nabavu opreme za plastenike i 
staklenike u iznosu 50% prihvatljivih troškova odobrena je za ukupno 1 zahtjev u 
iznosu 18.756,05 kuna. Ovim sredstvima je u navedenom razdoblju podignuto 0,6 ha 
plastenika.  
 

b) Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u 
voćarstvu 

 
Potporu za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu trajnih nasada u voćarstvu 

od tuče (mreže, nosači, stupovi i sidra) za površine veće od 0,5 ha trajnih nasada u 
iznosu 50% prihvatljivih troškova u navedenom razdoblju od 1. srpnja do 6. listopada 
2021. nije bilo podnesenih zahtjeva. 
 

  
c) Podizanje trajnih nasada u voćarstvu te sadnja ljekovitog i aromatičnog 

bilja 
 

 Za potporu podizanju trajnih nasada voćaka, zaprimljen i odobren je 1 zahtjev 
u iznosu od 2.650,80 kuna, ovim sredstvima je kupljeno više od 6 tisuća sadnica 
jagoda.  
 

d) Nabava opreme za sustav navodnjavanja na OPG-u  
 
Za potporu nabave opreme za sustav navodnjavanja zaprimljeno su i odobrena 

ukupno 2 zahtjeva u iznosu od 4.247,37 kuna. 
 
3.1.1.3 Potpora ekološke proizvodnje 

 
 Potporu u iznosu 50% troškova za stručnu kontrolu i certifikaciju u ekološkoj 
poljoprivredi u razdoblju od 1. srpnja  do 6. listopada 2021. godini zatražilo je 25 
ekoloških proizvođača s područja županije. Zaprimljeno je i odobreno ukupno 25 
zahtjeva u iznosu 27.827,23 kuna, za 65 ha ekološki certificiranih površina. 
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3.1.1.4 Potpora stočarske proizvodnje 

 
a) Potpora za nabavu uzgojno valjanih ovnova 

 
Za potpora za nabavu uzgojno valjanih ovnova, koja se dodjeljuje obiteljskim 

poljoprivrednim gospodarstvima, koja se bave ovčarstvom u iznosu 50 % prihvatljivih 
troškova u navedenom razdoblju od 1. srpnja do 6. listopada 2021. nije bilo 
podnesenih zahtjeva. 
 

b) Potpora za ulaganje u poboljšanje kvalitete mužnje i skladištenje mlijeka 
 

Povećanje kvalitete mlijeka proizvedenog na obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima kroz kupnju nove opreme i dijelova opreme za mužnju, hlađenje i 
čuvanje mlijeka, predstavlja veliki, ali nužni trošak i ulaganje proizvođača mlijeka. Za 
ovu potporu zaprimljen je i odobren jedan zahtjev u maksimalnom iznosu od 1.442,48 
kuna. 
 
 
3.1.1.5 Potpora premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje 
 

Bjelovarsko-bilogorska županija od 2018. godine dodjeljuje potporu za premiju 
osiguranja poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednicima s područja županije u 
iznosu 50 % plaćene premije police osiguranja, a po kojoj jedno obiteljsko 
poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti potporu do 20.000,00 kuna. Zaprimljeno 
i odobreno je 246 zahtjeva u iznosu 284.538,78 kuna. Potpora premije osiguranja je 
dana za 6 tisuća hektara osiguranih poljoprivrednih površina. 
 
 
3.1.1.6 Sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi 
 

Izrada dokumentacije potrebne za natječaje iz Programa ruralnog razvoja RH 
2014.-2020. sufinancirana je u iznosu 50 % prihvatljivih troškova, a najviše 25.000,00 
kn po jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Sufinanciranje se odnosi 
na izradu sljedeće dokumentacije: poslovni plan, investicijska studija, projekti i 
dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole, dijelovi Glavnog projekta 
(arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektro projekt, strojarski projekt, 
tehnološki projekt), dokumentacija iz zaštite okoliša i prirode (prethodna ocjena 
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prihvatljivosti za ekološku mrežu), elaborat zaštite okoliša i konzultantske usluge. Za 
ovu potporu zaprimljeno i odobreno je 6 zahtjeva u iznosu 28.328,98 kuna. 
 
3.1.1.7 Potpore za pčelarstvo 
 

Potporu za troškove izgradnje, dogradnje i unutarnjeg uređenja prostora za 
punjenje i skladištenje meda za pčelare s više od 50 pčelinjih zajednica u tekućem 
razdoblju zatražila su 2 pčelara. Svi zahtjevi su odobreni u ukupnom iznosu od 
13.624,60 kuna.  
 
3.1.1.8 Analiza poljoprivrednog zemljišta 
 

U drugoj polovici 2021. godini potporu za analizu tla na poljoprivrednim 
gospodarstvima u visini 50 % cijene analize tla i preporuke za gnojidbu, zatražila su 
ukupno 4 podnositelja zahtjeva u iznosu od 2.270.00 kuna, što je i odobreno.  
 
3.1.1.9 Potpora obrazovanju poljoprivrednika 
 

Potpora se dodjeljuje za poboljšanje strukture obrazovanja poljoprivrednika na 
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, njihovo usavršavanje i stjecanje novih 
znanja i vještina u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji za nastavne planove i 
programe koje provode ovlaštene institucije. Prihvatljivi trošak  je plaćanje dijela 
iznosa računa za sljedeće programe obrazovanja: 

 
- za stjecanje srednje stručne spreme poljoprivrednog zanimanja (obrazovanje 

odraslih) 
- za pohađanje programa prekvalifikacije (u srednju stručnu spremu 

poljoprivrednog zanimanja). 
 

Visina potpore je 50% od iznosa plaćenog računa, a najviše 3.000,00 kn po 
polazniku i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Za navedenu potporu bio je 
zaprimljen i odobren 1 zahtjev u iznosu od 3.000,00 kuna. 
 
3.1.1.10 Poticanje prodaje poljoprivrednih proizvoda  
 

Namjena potpore je sufinanciranje troškova zakupa prodajnog prostora i 
sufinanciranje promotivnih aktivnosti koje unapređuju trženje za proizvođače 
poljoprivrednih proizvoda s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području 
Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini s ciljem smanjivanja ukupnih troškova 
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proizvodnje i prodaje poljoprivrednih proizvoda, kao i poticanje izravne prodaje. Za 
ovu potporu zaprimljena su i odobrena ukupno 3 zahtjeva u iznosu 5.200,00 kuna.  
 
3.1.1.11 Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta 
 

Potpora za kupovinu i okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednim 
gospodarstvima dodjeljuje se s ciljem povećanja površina poljoprivrednog zemljišta u 
ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća. Iznos potpore je 2.500,00 kuna 
po hektaru kupljenog poljoprivrednog zemljišta, a najviši iznos potpore je 10.000,00 
kuna po korisniku. Zaprimljeno i odobreno je 11 zahtjeva u iznosu 55.251,50 kune. 
Potpora je dodijeljena poljoprivrednicima za 24 hektra poljoprivrednog zemljišta 
kupljenog u 2021. godini. 
 
3.1.1.12 Potpore udrugama 

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije odobrio je novčanu potporu Savezu 
uzgajivača simentalskog goveda Bjelovarsko-bilogorske županije dana 1. rujna 2021. 
godine u iznosu od 5.000,00 kuna za pokrivanje troškova sudjelovanja članova i 
organizacije izložbe stoke na 28. Jesenskom međunarodnom sajmu u Gudovcu. 

Hrvatska udruga uzgajivača Gidran pasmine konja ostvarila je dana 25. 
listopada 2021. godine potporu u iznosu od 5.000,00 kuna za organizacije 
manifestacije „30. godina slobode“ u Zrinskom Topolovcu kojom se obilježava 30-
godišnjicu akcije „Otkos”. 
 

Povijesna postrojba HV Bjelovarski graničari zbog sudjelovanja na manifestaciji 
„Jesen na Bilogori“ zatražila je dana 27. listopada 2021. donaciju zbog nepredviđenih 
troškova transporta konja i opreme potrebitih za manifestaciju u iznosu od 5.000,00 
kuna, koju je župan i odobrio. 
 
3.1.1.13 Proglašenje prirodnih nepogoda 
 

Uslijed sušnog razdoblja tijekom zime i proljeća te velikih oscilacija dnevne i 
noćne temperature te pomanjkanja značajnijih padalina u dijelovima Bjelovarsko-
bilogorske županije su se stekli zakonski uvjeti za proglašenje prirodne nepogode od 
suše. Stoga je župan u razdoblju od 21. srpnja do 3. prosinca 2021. godine donio 6 
Odluka o proglašenju prirodnih nepogoda od suše za sljedeće gradove i općine 
Bjelovarsko-bilogorske županije: Daruvar, Grubišno Polje, Garešnica i Čazma, te 
općine Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Nova Rača, Velika Pisanica, Veliki 
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Grđevac, Zrinski Topolovac, Šandrovac, Štefanje, Dežanovac, Rovišće, Severin, Sirač, 
Velika Trnovitica i Končanica.  
 
 
3.2 LOVSTVO 
 

Zakon o lovstvu stupio je na snagu 17. studenoga 2018. godine. Zbog lakše, 
cjelovitije i brže provedbe Zakona u dijelu sprječavanja šteta na divljači i šteta od 
divljači na poljoprivrednim kulturama, jedinicama područne (regionalne) samouprave 
Zakonom je dana mogućnost rješenjem zabraniti lov pojedine vrste divljači, dopustiti 
provedbu sanitarnog ili redukcijskog odstrjela, donijeti rješenje o smanjenju brojnog 
stanja pojedine vrste divljači koja ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih 
životinjskih vrsta ili čini drugu štetu te donijeti rješenje o smanjenju brojnog stanja 
pojedinih ptica radi sprječavanja ozbiljne štete na ribnjacima i vodama. U cilju 
sprječavanja šteta na divljači i šteta od divljači, župan je tijekom druge polovice 2021. 
godine donio dva rješenja o zabrani lova srne obične, radi zaštite njezina brojnog 
stanja te jedno rješenje o redukcijskom odstrelu jelena običnog, zbog povećanog 
broja ove divljači u lovištu. Nadalje, u drugoj polovici 2021. godine proveden je ispitni 
postupak revizije Lovnogospodarske osnove jednog lovišta te je župan donio Rješenje 
o odobravanju Revizije lovnogospodarske osnove. 
 
3.2.1 Potpore u lovstvu 
 
 Temeljem Odluke o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na 
području Bjelovarsko-bilogorske županije župan je raspisao Javni poziv za dodjelu 
novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske 
županije u periodu od 8. studenoga do 10. prosinca 2021. godine. Zaprimljeno je 
ukupno 144 zahtjeva lovoovlaštenika za novčane potpore u ukupnom iznosu od 
598.312,96 kuna. Na prijedlog Povjerenstva za odobravanje novčanih potpora u 
lovstvu, župan Bjelovarsko–bilogorske županije donio je Odluku o dodjeli novčanih 
potpora u lovstvu na području Bjelovarsko-bilogorske županije kojom se predlaže 
odobravanje potpora za 138 zahtjeva u ukupnom iznosu od 576.783,03 kuna za 45 
lovoovlaštenika. 
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R. 
BR. NAMJENA 

BROJ 
ZAPRIMLJENIH 
ZAHTJEVA 

IZNOS POTPORE 
KN 

1. Unosa pernate divljači 12 73.280,00 
2. Unos zeca običnog 3 15.150,00 
3. Stimulacija odstrjela predatora 38 125.300,00 

4. Nabava sredstava za zaštitu 
usjeva u poljoprivredi 25 74.502,86 

5. Promidžba lovstva 0 0,00 

6. Kupovina zemljišta za 
osnivanje remiza za divljač 2 14.800,00 

7. 
Osposobljavanje lovnika, 
lovočuvara i ocjenjivača trofeja 
divljači 

16 32.750,00 

8. Lovna kinologija 1 16.500,00 
9. Lovno streljaštvo 1 27.000,00 

10. 
Izgradnja, rekonstrukcija, 
dogradnja i opremanje 
lovačkih strelišta 

3 122.812,50 

11. 
Prevencija i liječenje srneće i 
jelenske divljači od velikog 
američkog metilja 

37 74.687,67 

 UKUPNO: 138 576.783,03 
 

Dana 28. prosinca 2021. godine župan je s predstavnicima loovoovlaštenika 
potpisao Ugovore o dodjeli novčanih potpora za unaprjeđenje i razvoj lovstva na 
području Bjelovarsko-bilogorske županije. Svečanost je održana u Rovišću, u lovačkom 
domu Lovačke udruge „Srndać“ Rovišće. 
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4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI 
 

Nakon nove sistematizacije i novog Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog 
odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti, isti je u okviru svojih mogućnosti  
pripremao, preuzimao nove poslove te ih sukladno svojim mogućnostima izvršio. I to 
kroz: subvencioniranje kamatnih stopa, sufinanciranje Obrtničke komore, provedbu 
potpora gospodarstvu i obrtništvu, suradnju na izradi Plana razvoja Bjelovarsko-
bilogorske županije i Strateške procjene Plana razvoja Bjelovarsko-bilgorske županije, 
pripremnim radovima za organizaciju Javne usluge prijevoza kao i pripremnih radnji 
za novo sufinanciranje prijevoza studenata i umirovljenika. 

 

4.1 Održan 28. Jesenski međunarodni bjelovarski sajam 

Na sajamskom prostoru Gudovac, nakon više od godinu i pol, unatoč kratkom 
vremenu za organizaciju, održan je 28. Jesenski međunarodni bjelovarski sajam. 
Otvorio ga je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Velik broj izlagača, njih 300  popunio 
je otvoreni sajamski prostor te iskoristio priliku za prezentaciju svojih proizvoda i 
ugovoranje novih poslova. 
 

4.2 Pilot-projekt besplatnog javnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika 
osnovnih i srednjih škola na području RH 

 
Zaključkom Vlade RH od 23. rujna 2021. godine uveden je pilot-projekt 

besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na 
području RH.  
 

Pilot-projekt  se provodi od 1. listopada 2021. do 31. prosinca 2022. godine,  
obuhvaća svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta školovanja 
i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i 
druga putovanja.  

 
Realizacija pilot-projekta doprinijet će povećanju mobilnosti djece i učenika, 

zaustavljanju iseljavanja iz urbanih sredina i podršci demografskoj revitalizaciji, 
revitalizaciji prometa putničkih vlakova na nerazvijenim područjima i poticanju 
korištenja željezničkog prometa. 
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4.3 Dodijeljene plaketa Zlatna kuna 
 

Razdoblje od početka pandemije, pa i u cijeloj 2021. godini  bilo je izazovno za 
naše poduzetnike. Nije bilo lako sačuvati radna mjesta, samim time i stvarati nove 
uvjete za daljnji razvoj. Uz mjere koje je Vlada osigurala za pomoć poduzetnicima, 
prebrodili smo krizu, veliki broj poduzeća je opstao, a neka su i jako dobro poslovala. 

 
U kategoriji malih trgovačkih društava Zlatna kuna dodijeljena je tvrtki Crotal 

d.o.o., u kategoriji srednjih poduzeća priznanje je dobila DI Čazma d.o.o. dok je 
dobitnik Zlatne kune u kategoriji velikih tvrtki Čazmatrans Promet d.o.o. . 

 
Posebno priznanje Kristalnu kunu dobila je tvrtka Prima Commerce d.o.o., 

dugogodišnji nositelj najvećih poslovnih aktivnosti unutar županije.  
 

4.4 Županijska potpora gospodarstvenicima i obrtnicima 

I u drugom dijelu godine nastavili smo s potporama i mjerama  koje pomažu 
našim gospodarstvenicima i obrtnicima. Javni poziv je sadržavao trinaest mjera i 
raspisan je krajem ožujka ove godine. 

 
U rujnu smo potpisali novih 16 potpora u iznosu 123.603,94 kune. 

Riječ je o 16 korisnika kojima će biti dodijeljena sredstva u iznosu od 123.603,94 kune. 
 
Korisnicima mjera će dobivena sredstva biti od velike pomoći, a među 

potpisnicima ugovora bili su i direktor tvrtke Mini Pak d.o.o Željko Rijetković i ravnatelj 
Daruvarskih toplica Ratko Vuković. 
 

4.5 Porast broja obrta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji  

Usprkos koronakrizi broj obrta u našoj županiji raste. Imamo 48 obrta više u 
ovoj u odnosu na lanjsku godinu. Razlog za optimizam je i to što je u prvih 8 mjeseci 
2021. godine otvoreno 37 obrta više nego u istom razdoblju u godini prije.  

 
To je dobar put. Naši obrtnici svojim radom zadržavaju radnu snagu i pridonose 

rastu i konkuretnosti gospodarstva. 
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4.6 Otvorena ispostava HAMAG-Bicra 

I u našoj županiji otvorena je ispostava Agencije Hamag-Bicro,  koja je do sada 
pomogla gospodarstvu s bjelovarsko-bilogorskog područja s više do 330 milijuna 
kuna, a očekuje da će kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti te višegodišnji 
financijski okvir ta pomoć biti još izdašnija. 

 
Otvorenjem ispostave povezana je 91 poduzetnička potporna institucija 

(poduzetnički centri, inkubatori, akceleratori, razvojne agencije i znanstveno-
tehnološki parkovi) u jedinstvenu mrežu koja poduzetnicima pruža visokokvalitetne 
usluge. Iz Bjelovarsko-bilogorske županije u toj su mreži četiri institucije s bjelovarskog 
i garešničkog područja. 

 
Najveći interes u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji iskazan je za mogućnosti 

ulaganja u uzgoj i preradu poljoprivrednih proizvoda i OPG-ove. 
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5. UO ZA PROSTORNO UREĐENjE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE 

 
Nakon nove sistematizacije i novog Pravilnika o unutarnjem redu, Upravni odjel 

za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode u svoj djelokrug je 
dobio poslove zaštite okoliša i zaštite prirode, dok je dio poslova prenijet u djelokrug 
Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti (promet i komunalna 
infrastruktura). S obzirom na to da su pojedini projekti od strateške važnosti za BBŽ, 
poput Masterplana prometnog sustava, te projekta izgradnje biciklističke staze 
trasom stare željezničke pruge Bjelovar – Garešnica, oba navedena upravna odjela 
odlučila su zajedno nastaviti voditi, kako ove, tako i ostale projekte od iznimne 
važnosti za BBŽ. 
 

5.1 Legalizacija bespravno izgrađenih građevina 

 
Tijekom prošle godine ovaj je Upravni odjel znatno smanjio broj predmeta 

legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Od ukupno zaprimljenih 33.500 zahtjeva 
neriješeno je ostalo njih još 2.560.  

 
Međutim, situacija s unosom i evaluacijom podataka u sustavu e-Nekretnine je 

prilično zabrinjavajuća. O tome dovoljno svjedoči podatak da je trenutačno 
neevaluirano oko 30.000 ugovora, uglavnom vezanih za poljoprivredu jer se na 
području Bjelovarsko-bilogorske županije posljednjih godina najviše trgovalo 
poljoprivrednim zemljištem. Posljednjih godina evaluirano je tek oko 3.000 predmeta 
što pokazuje da se tom problemu nije ozbiljno pristupalo. U tom pogledu problem 
stvaraju i dugotrajna bolovanja službenika koji rade na tom poslu te mali broj onih koji 
su obučeni za upravljanje sustavom e-Nekretnine. Problem se drukčijom 
preraspodjelom posla počeo rješavati, ali objektivno trebat će godine da se 
naslijeđeni zaostaci nadoknade.  
 

5.2 Digitalizacija arhive 

 

Upravni odjel sudjeluje u postupku digitalizacije arhive akata o gradnji nastalih 
prije uspostave sustava e-Dozvola, odnosno u razdoblju od 1968. – 2015. godine. 
Završetkom skeniranja i unosa svih završnih akata o gradnji, krajem 2022. godine 
Odsjek za graditeljstvo ovog Upravnog odjela u svim gradovima Bjelovarsko-
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bilogorske županije raspolagat će elektroničkim verzijama završnih akata o gradnji i 
uporabi, što će ubrzati i postupanje po zahtjevima stranaka. 
 

5.3 Šeste izmjene i dopune Prostornog plana BBŽ 

  

Zavod za prostorno uređenje kao izrađivač, krenuo je u izradu VI. izmjena i 
dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije, čiji je nositelj izrade ovaj 
upravni odjel. Postupak izmjena i dopuna Prostornog plana je izrazito važan za 
postojeće i buduće gospodarstvenike koji planiraju proširiti svoje poslovanje, kao i za 
one koji se odluče svoje projekte kandidirati za sufinanciranje iz europskih fondova.  
Svi zahvati u prostoru moraju biti planirani Prostornim planom kao strateškim 
dokumentom, kako bi za njih bilo moguće ishoditi početni akt za građenje, a nakon 
izmjena Zakona, županijski Prostorni plan je provedbeni, odnosno temeljem njega je 
moguće ishoditi građevinsku dozvolu.  

 
Zbog svega navedenog već tijekom ožujka sazvat ću kolegij gradonačelnika I 

načelnika općina na tu temu kako bi se pravovremeno isplanirali zahvati u prostoru, a 
Prostorni plan u što većoj mjeri obuhvatio planove razvoja. 
 

5.4 Projekt “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” 

 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-
bilogorske županije sudjeluje u provedbi projekta „Razvoj okvira za upravljanje 
ekološkom mrežom Natura 2000“ u partnerskom odnosu s Ministarstvom 
gospodarstva i održivog razvoja, koje je i nositelj projekta. 

 
Riječ je o projektu koji podrazumijeva izradu strateškog dokumenta, prvog 

takve vrste u Hrvatskoj, a koji se odnosi na definiranje potrebnih mjera očuvanja te 
određivanje posebnih područja očuvanja prirode Republike Hrvatske. Naime, države 
članice Europske unije su obvezne na svom teritoriju uspostaviti ekološku mrežu 
Natura 2000, koju čine područja važna za očuvanje ptica, ugroženih vrsta i stanišnih 
tipova. 
            

Između ostalih, Javna ustanova provodi projekt „Info edukativni punkt Blatnica“ 
koji ima za cilj očuvanje šaranskih ribnjaka kao specifičnih staništa za opstanak ptica 
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močvarica, kao i projekt  „Zaštita i očuvanje bijele rode“ koji Javna ustanova provodi 
od 2009. godine, a cilj mu je očuvanje tradicije, odnosno suživota čovjeka i bijele rode. 
             

Prošle godine počela je provedba projekta „Staza prijatelja prirode“ na 
području općine Veliki Grđevac, a Javna ustanova je ključan partner Gradu Garešnici 
u projektu „Zeleni vrtovi Poilovlja“ i Gradu Čazmi u projektu „Čazma Natura“ kojima 
se želi pridonijeti održivom korištenju prirodne baštine s ciljem stvaranja održivog 
društveno-gospodarskog razvoja na regionalnoj razini kroz razvoj zelenog turizma. 
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6. UO ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE 
 

Iz djelokruga Upravnog odjela od 01. listopada 2021. godine izdvojeni su poslovi 
socijalne skrbi i udruga građana.  

Vezano uz Javni poziv za subvenciju liječnika i medicinskog osoblja, u drugoj 
polovici 2021. godine donijeta je Odluka o dodjeli subvencija za 14 liječnika i 
zdravstvenih djelatnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području 
Bjelovarsko-bilogorske županije kojima je županija osnivač. 

Sukladno Uputi Ministarstva zdravstva napravljen je Prijedlog za izradu Odluke 
o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene 
ustanove Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini. 

U drugom lanjskom polugodištu sačinjeno je i izdano 536 rješenja opriznavanju 
prava na naknadu za novorođeno dijete u obitelji. 

U studenom 2021. godine izrađene su nove projekcije za područje demografije 
i mladih te analiza pronatalitetne politike. 

U prosincu 2021. godine na 4. sjednici Županijske Skupštine donesena je Odluka 
o pokretanju postupka izbora Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije te Javni 
poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih naše 
županije. 

 
6.1 PROJEKTI 
 
6.1.1 „Obnovimo put do zdravlja“, uređenje prostora fizikalnih terapija Daruvarskih 
toplica“  
 

Projekt je vrijedan 533 tisuće kuna, a nositelj projekta je Bjelovarsko-bilogorska 
županija. Za projekt je sklopljen Ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije na temelju kojega je Ministarstvo navedeni projekt 
financiralo s 350 tisuća kuna, dok će ostatak osigurati Bjelovarsko-bilogorska županija. 
 

Cilj projekta je urediti i staviti u funkciju potkrovlje terapijske zgrade Specijalne 
bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice, čime će se povećati kapaciteti 
za pružanje fizikalnih terapija, odnosno dobit će se novi moderan prostor za fizikalnu 
terapiju. 

 Projekt je u završnoj fazi. 
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6.1.2 „Specijalizacija doktora medicine Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske 
županije“ 
 
 Nositelj projekta je Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije. Cilj projekta 
je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i 
nerazvijenim područjima i to tako da se na tim područjima osigura dovoljan broj 
specijalista određenih medicinskih djelatnosti koje su se pokazale deficitarnima, a 
čime se smanjuje upućivanje pacijenata u bolnice, te se ujedno osigurava veća 
učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.  
  
 Putem ovog projekta omogućena je jednoj liječnici Doma zdravlja specijalizacija 
iz obiteljske medicine. 
  
 Razdoblje provedbe projekta je 54 mjeseca, od 15. veljače 2018. do 15. 
kolovoza 2022. godine, a provodi ga Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u 
suradnji s Županijom. 
 
6.1.3 “Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije – faza II” 
 
  U ovom Upravnom odjelu su do 1. listopada bila dva projekta: Za žene 
Bjelovarsko-bilogorske županije, faza 2 i Pletenica života – faza 2. Nositelj projekta „Za 
žene“ je Bjelovarsko-bilogorska županija, a partneri u projektu su HZZ-PU Bjelovar, 
CZSS Bjelovar, Daruvar, Grubišno Polje, Garešnica i Čazma, Pomoć u kući starijim 
osobama Općine Veliko Trojstvo, Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac, 
Općina Velika Pisanica, Općina Berek, Općina Ivanska i Dom za starije osobe Bjelovar.  

 
Projektom je zaposlena 61 žena s nižom razinom obrazovanja i iz skupine teže 

zapošljivih, a skrbe za 366 krajnjih korisnika. Najmanje 15 žena će obrazovanjem i 
osposobljavanjem unaprijediti radni potencijal. 

 
Cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama iz ranjivih 

skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja.  
 
Ciljane skupine Poziva su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim 

obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na 
starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog 
nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i 
udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja 
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zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, 
beskućnice.  

 
Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci, od 5. siječnja 2021. do 05. srpnja 

2022. godine. Tijekom 12 mjeseci žene će biti zaposlene, a ostatak vremena će 
pohađati edukacije kako bi povećale mogućnost za (samo) zapošljavanje.  
 
6.1.4 “Pletenica života – faza II” 
 

Bjelovarsko-bilogorska županija kao nositelj, u suradnji s partnerima Pomoć u 
kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo i Centrom za pomoć i njegu u Općini 
Veliki Grđevac, provodi projekt „Pletenica života – faza II“. 

 
Ukupni proračun projekta iznosi 1.466.421,50 kuna. Bespovratna sredstva 

dodijeljena su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%). 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 23.10.2020. godine, a razdoblje 
provedbe projekta je 24 mjeseca.  

 
Ciljevi projekta su:  
 
• Potpora starijim osobama, podizanje kvalitete njihovog živoga te povećanje 

uključenosti starijih osoba u lokalnu zajednicu na području općina Veliko 
Trojstvo i Veliki Grđevac  širenjem i unaprjeđenjem  kvalitete socijalnih usluga 

• Osnaživanje članova obitelji ciljane skupine (osobe starije od 65 godine) kako bi 
im omogućili  bolju ravnotežu između poslovnog i obiteljskog života 

• Jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu razvoja socijalnih usluga. 

Projektom je obuhvaćeno 60 sudionika starijih od 65 godine, 20 sudionika s 
invaliditetom te 30 članova obitelji uključenih u projektne aktivnosti. Na ovom  
projektu radit će ukupno 8 osoba. Za rad s korisnicima zaposlit će se 4 osobe na 22 
mjeseca, po 2 osobe kod svakog partnera. Na upravljanju  projektom i administraciji 
rade 4 osobe, od kojih novozaposlena voditeljica projekta na puno radno vrijeme, 
financijski asistent voditelja projekta te asistenti voditelja projekta (po jedan kod 
svakog partnera) na djelomično radno vrijeme. 

 
Rezultati projekta usmjereni su na unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga u 

zajednici. Ovim projektom doprinijet će se izjednačavanju mogućnosti  s razvijenijim 
urbanim sredinama, promičući razvoj novih socijalnih usluga u zajednici. 
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PLANIRANO: 
 

- Subvencioniranje stambenih kredita i troškova podstanarstva doktora 
medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije (donošenje 
odluka o dodjeli subvencija medicinskim radnicima), 

- Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta – s 500,00 kn na 1.000,00 
kuna za svu djecu rođenu od 01.01.2022. godine, 

- Osnivanje Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije, 
- Osnivanje Savjeta za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije, 
- priprema projektnog prijedlog za izradu projektno-tehničke dokumentacije za 

energetsku obnovu zgrada Doma zdravlja, 
- praćenje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz područja zdravstva 

(npr. natječaji za specijalizacije liječnika, nabavu opreme i sl.), 
- praćenje natječaja koji su povezani s demografijom i mladima, 
- davanje suglasnosti na izmjene i dopune Popisa prioriteta decentraliziranih 

sredstava u zdravstvu, 
- utvrđivanje prijedloga zaključaka za akte Županijske skupštine, davanje 

suglasnosti na odluke upravnih vijeća zdravstvenih ustanova kojima je osnivač 
BBŽ. 
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7. UO ZA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE 
 
7.1 Rješavanje imovinsko-pravnih poslova vezano uz izgradnju državne ceste D12 
dionica FARKAŠEVAC-BJELOVAR   
 

Na poslovima izvlaštenja u Odsjeku trenutačno rade 4 službenice, i to tri 
službenice u svojstvu voditeljice postupka, a jedna u svojstvu zapisničarke. 
              

Vezano uz izgradnju brze ceste DC12 – čvorište Vrbovec2 (DC10)-Bjelovar-
Virovitica-GP Terezino Polje (granica Republike Mađarske), dionica Vrbovec2-
Bjelovar, Hrvatske ceste d.d. su kod ovog Upravnog tijela krajem 2020. i tijekom 2021. 
godine pokrenule 171 upravni postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti 
nekretnina, sukladno čl. 25. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 
69/17, 98/19). Riječ je o postupku koji prethodi izvlaštenju nekretnina. Rješavanje 
imovinsko-pravnih odnosa nad nekretninama odnosno njihov otkup od privatnog 
vlasnika u korist Hrvatskih cesta d.d. nužni su radi izgradnje objekta infrastrukturne 
namjene prometnog sustava cestovnog prometa. 
               

Trasa buduće ceste prolazi kroz katastarske općine Gudovac, Prgomelje, 
Korenovo i Galovac, te su službenice Odsjeka u navedenim katastarskim općinama na 
terenu izvršile 171 očevid uz sudjelovanje stranaka i vještaka geodetske, 
poljoprivredne i građevinske struke, radi identifikacije i procjene vrijednosti 
nekretnina, pri čemu je izvršen obilazak, identifikacija i procjena oko 1500 zemljišno-
knjižnih čestica.  
               

Nastavno na postupke osiguranja dokaza, do dana sastavljanja ovog izvješća 
Hrvatske ceste d.d. pokrenule su oko 85% postupaka izvlaštenja temeljem odredbe čl. 
28. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, te su u njima u Odsjeku već održane 
usmene rasprave (konkretno oko 200 usmenih rasprava) na kojima su u otprilike 95% 
predmeta zaključene nagodbe. Dakle, predmeti su uz suglasnost obiju strana 
okončani u korist Hrvatskih cesta d.d..  
 

Za preostale postupke Hrvatske ceste d.d. su najavile da će tijekom idućih 
nekoliko tjedana podnijeti prijedloge za izvlaštenje. Iako je nezahvalno prognozirati, 
postupci bi tijekom proljeća mogli biti završeni, čime bi Hrvatske ceste d.d. u cijelosti 
imale stvorene pretpostavke za radove.  
                

Odredbom čl. 12. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade poslovi izvlaštenja 
su poslovi od interesa za Republiku Hrvatsku, te su postupci izvlaštenja hitni postupci. 
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Odsjek za imovinsko-pravne poslove sve postupke provodio je u zakonom propisanim 
rokovima, usprkos povećanom opsegu poslova, velikom broju zemljišno-knjižnih 
čestica (oko 1500 čestica), velikom broju nositelja stvarnih prava na nekretninama (na 
nekim česticama i do 10 suvlasnika), te uvjetima pandemije bolesti COVID-19 s 
obzirom na to da su i obolijevanja sudionika postupka i mjere koje je propisivao Stožer 
civilne zaštite Republike Hrvatske, utjecale na tempo rada. Za napomenuti je i kako je 
u velikom broju predmeta bilo potrebno provesti posebne ispitne postupke radi 
utvrđivanja identiteta, adrese prebivališta/boravišta stranke ili čak utvrđenja smrti 
zemljišno-knjižnog vlasnika, s obzirom na to da podaci u zemljišnim knjigama nisu 
nužno ažurirani.   
 

8. ZAKLJUČAK 
 
Razdoblje za koje podnosim ovaj izvještaj obuhvaća prvih gotovo sedam mjeseci mog 
mandata. Stjecanje dubljeg uvida u naslijeđene projekte, načine i procedure na koji 
su oni vođeni, s prilično nejasnim i financijski potpuno neprihvatljivim i neopravdanim 
troškovima, bio je velik izazov. Posebna su priča i tvrtke i ustanove kojima je 
Bjelovarsko-bilogorska županija osnivač, a koje su redom opterećene ranije stvorenim 
obvezama.  
U takvim okolnostima izazovno je bilo planiranje županijskog proračuna za 2022. 
godinu u kojem smo uspjeli ugraditi i neke nove projekte jer viziju i cilj imamo, ali smo 
u iskorištavanju punog potencijala trenutačno ograničeni već spomenutim 
financijskim okvirom.   
Drugu polovicu prošle godine obilježio je preustroj županijske uprave što je oduzelo 
dosta vremena, ali je bilo nužno kako bismo imali funkcionalniju i učinkovitiju upravu. 
Na zadovoljstvo svih naših korisnika. Uveli smo mjere štednje na svim razinama, a 
pokazatelj smjera kojem težimo pokazat će slična izvješća za 2022. godinu.  
 

                                                                                         
KLASA: 024-01/22-02/3 
URBROJ: 2103-09-22-1 
Bjelovar, 1. ožujka 2022. 
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