
  
 
 
 
 
 
 
 
 Bjelovar, 17. srpnja 2014. 
 
  
        
  ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI 
      BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 
 
 
 Predmet: Izvršenje posebnog djela Proračuna  Bjelovarsko-bilogorske županije     
           za  razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 2014. godine 
           Razdjel 001- Županijska skupština 
           Glava  00102 – Stručna služba za poslove Županijske skupštine i opće poslove 
           - bilješke, obrazloženje 
  
 
RAZDJEL: 001- ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
GLAVA 00101 – ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- 377.898,66 kn  (50,39% plana) 

  
 Program 0001 – Redovna djelatnost 
 
 Za ovaj program je utrošeno 377.898,66 kn ili 50,39% od plana , a sredstva su utrošena: 

 
-za Redovne aktivnosti Županijske skupštine 377.898,66 kn ili 50,39% plana, obuhvaćaju: 
 
rashode za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 274.771,68 kn, odnose se na 
naknade članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine (Odbori 
i Povjerenstva) temeljem Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine Bjelovarsko-
bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 17/05 , 29/09 i 7/13),  
 
rashode za reprezentaciju 1.566,30 kn - odnose se na troškove ugostiteljskih usluga kuhinje 
prilikom održavanja sjednica Županijske skupštine, Odbora te Povjerenstava, 
 
ostale nespomenute rashode poslovanja 12.240,35 kn, obuhvaćaju putne troškove članova 
Županijske Skupštine i njezinih radnih tijela, a sukladno Odluci o naknadama članovima 
Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 17/05, 29/09 i 
7/13), 
 
grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl. 12.460,00 kuna obuhvaćaju izradu 
i tisak Županijskog glasnika – službenog glasila Bjelovarsko-bilogorske županije,  
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rashodi protokola 17.488,75 kuna obuhvaćaju troškove cvijeća, svijeća i sličnog, te troškove 
poklona za članove Županijske skupštine povodom božićnih blagdana, 
 
 
rashodi naknade članovima povjerenstava 47.825,62 kuna obuhvaćaju troškove povjerenstva za 
skrb i Povjerenstva za ravnopravnost spolova vezane uz njihove aktivnosti i rad. 
 
 
 Tijekom prvih šest mjeseci 2014. godine održane su 2 sjednice Županijske skupštine, te 1 
sjednica Mandatnog povjerenstva, 1 sjednica Odbora za branitelje Domovinskog rata, 2 sjednice 
Odbora za dodjelu povelja i priznanja, 2 sjednice Odbora za financije i proračun, 2 sjednice 
Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu, 2 sjednice Odbora za izbor i imenovanja, 1 sjednica 
Odbora za naobrazbu, kulturu i šport, 2 sjednice Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo, 2 sjednice Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 1 sjednica Odbora za 
razvoj lokalne samouprave,  2 sjednice Odbora za statut i poslovnik, 1 sjednica Odbora za 
turizam, 2 sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, 2 sjednice Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova.  Za njihov rad isplaćivani su putni troškovi, te naknade za članove 
Odbora i naknade za predsjednike Odbora.  
 
-za Obilježavanje prigodnih datuma, obljetnica i sl. predviđeno je 50.000,00 kn, a utrošeno 
je 20.150,03 ili 40,03%. 
 
 
Aktivnost „Sredstva za rad službeničkog suda“ izvršena je s 0,00% s obzirom da u razdoblju 
od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine nije održana niti jedna sjednica Službeničkog suda, a 
sredstva se isplaćuju za rad članova prema održanim sjednicama. 

  
 
 Program 0002 – Financiranje političkih stranaka 
  
 Za ovaj program je utrošeno 131.666,65 kn ili 59,39% plana. Sredstva su namijenjena za rad 
političkih stranaka, a raspoređena su sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava iz proračuna za 
redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2014. godinu („Županijski glasnik“ 
broj 2/14). 
 
  
 Aktivnost „Provedba Akcijskog plana Povjerenstva za ravnopravnost spolova“ izvršena je sa 
19.641,85 ili 98,21% za potrebe obilježavanja Dana žena, ostalih blagdana i posjeta žena Udruge 
Kamensko.  
  
 Aktivnost „Provedba izbora za zastupnike u Europskom parlamentu“ izvršena je u iznosu od 
2.244.758,86 kn ili 94,52%. Navedena aktivnost obuhvaćala je troškove provedbe izbora za zastupnike 
u Europskom parlamentu u svibnju 2014. godine. 
 
 
GLAVA 00102 – STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE  
               ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE 
 

- 6.000,00 kn  (22,22% plana) 

 Program 0001 – Redovna djelatnost 
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 Za ovaj program je utrošeno 6.000,00 kn ili 50,00% plana za uslugu održavanja sustava 
ARHINET-a, sustava za obradu i upravljanje arhivskim gradivom. Uvođenje sustava dovelo je do 
unapređenja rada unutar arhive, te do lakšeg  i jednostavnije razvođenja i izlučivanja arhivske građe. 
Također je isto doprinijelo boljoj i uspješnijoj komunikaciji između Bjelovarsko-bilogorske županije i 
Državnog arhiva u Bjelovaru.  
 
 Program 0051 – Sustav upravljanja kvalitetom 
 
 Sredstva su planirana u iznosu od 15.000,00 kn, a izvršena su s 0,00%, jer se recertifikacijski 
audit održao početkom mjeseca svibnja, te će račun certifikacijskoj kući biti podmiren u drugoj polovici 
2014. godine. 
 
 
 
 
     PROČELNICA                                                                  
                                                                                       Lidija Brkić, mag.iur. 


