
 
 
 
 
 
 
 
 

Bjelovar, 22. srpnja 2014.  
                       
 

UPRAVNI ODJEL ZA PRORA ČUN 
 I JAVNU NABAVU 

 
 

Predmet: Izvješće posebnog dijela Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije 
      za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 2014. godine 
     Razdjel 005 – Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno 
     ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša 
     - bilješke, obrazloženje 
 
 
GLAVA: 00501 – POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, SLATKOVODN O RIBARSTVO,   
                    LOVSTVO 
 
PROGRAM: 0003 - RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA 
 
Projekt: Izbor najuzornije seoske žene 
 
 Izbor najuzornije seoske žene Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu je 
održan 20. lipnja, te je do sada za aktivnosti vezane uz Izbor najuzornije seoske žene utrošeno 
5.000,00 kunu. Preostala sredstava iz ovog Programa bit će utrošena tijekom srpnja i kolovoza. 
 
Projekt: Državni izbor najuzornije seoske žene 
 
 Državni izbor najuzornije seoske žene za 2014. godinu održati će se u listopadu ove 
godine u našoj županiji, kada će biti utrošena sredstva predviđena za ovu namjenu. 
 
Projekt: Natjecanje orača 
 
 Županijsko natjecanje orača održati će se u kolovozu 2014. godine. Sredstva za ovaj 
projekt bit će utrošena u kolovozu i rujnu, tijekom priprema za županijsko natjecanje orača.  
 
Projekt: Državno natjecanje orača 
 
 Državno natjecanje orača biti će održano u rujnu 2014. godine. Sredstava za ovaj 
projekt biti će utrošena u rujnu. 
 
Projekt: Svjetsko natjecanje orača 
 
 Svjetsko natjecanje orača održava se u rujnu ove godine u Francuskoj kada će biti 
utrošena sredstva za tu namjenu. Bjelovarsko-bilogorska županija ima predstavnika na spomenutom 
natjecanju. 
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Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima 
 
 Za subvencioniranje kamate poljoprivrednicima i poduzetnicima u kreditnim linijama za 
razvitak i obnovu poljoprivrede Bjelovarsko-bilogorske županije u prvoj polovici godine utrošeno 
je 196.947,21 kuna za 185 kreditnih partija za investicijske kredite i tov stoke koji su u otplati, te za 
244 kreditnih partija u kreditiranju proljetne sjetve. 
 
Aktivnost: Protugradna zaštita 
 
 Sukladno članku 13. Zakona o sustavu obrane od tuče (N.N. 53/01), Bjelovarsko-
bilogorska županija će na žiro-račun Državnog hidrometeorološkog zavoda uplatiti novčana 
sredstva za provedbu operativnog rada obrane od tuče. 
 
Aktivnost: Program prerade i skladištenja 
 
 Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine. 
 
Aktivnost: Izmjera državnog poljoprivrednog zemljiš ta 
 
 Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine. 
 
Aktivnost: Sufinanciranje nadzora i certifikacije 
 
 Sredstva predviđena biti će utrošena nakon provedbe Javnog poziva za dodjelu 
županijskih sredstava za subvencioniranje ekološke proizvodnje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 
u drugoj polovici godine. 
 
Aktivnost: Bilinogojstvo (biljna proizvodnja) 
 

Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine. 
 

Aktivnost: Pčelarstvo 
 
 Sredstva s ove pozicije biti će utrošena u drugoj polovici godine za razvoj pčelarstva 
putem županijskih pčelarskih udruga i saveza.  
 
Aktivnost: Snaga mlijeka i meda 

 Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine. 
 

Aktivnost: Mljekarstvo i prerada mlijeka 
 
 Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine. 
 
Aktivnost: Svinjogojstvo 
 

Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine. 
 
Aktivnost: Organizacija seminara i radionica za poljoprivrednike 
 
 Za organizaciju stručnih seminara i radionica za poljoprivrednike utrošeno je 8.002,25 kn. 
 



Aktivnost: Organizacija prakti čne nastave za poljoprivrednike 
 

Za organizaciju praktične nastave za poljoprivrednike utrošeno je 3.675,00 kn. 
 
Aktivnost: Organizacija stru čnih ekskurzija za poljoprivrednike 
 

Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine. 
 
 
Aktivnost: Obrazovanje poljoprivrednika 
 
 U aktivnosti Obrazovanje poljoprivrednika sredstva u iznosu od 68.750,00 kuna 
utrošena su za organizaciju provedbe edukacijskog programa Poljoprivredni gospodarstvenik u 
Hercegovcu i Novoj Rači za 55 polaznika, dok će se preostala sredstva utrošiti sukladno dinamici 
održavanja tečajeva.  
 
Aktivnost: Edukativno informiranje poljoprivrednika  
 
 Sredstva s ove pozicije u iznosu 1.250,00 kuna utrošena su za sponzorstvo Bjelovarsko-
bilogorske županije na X. savjetovanju uzgajivača svinja u RH, dok će se preostali iznos utrošiti u 
drugoj polovici godine. 
 
Aktivnost: Priprema poljoprivrednih proizvoda za tr žište 
 
 Sukladno Ugovoru o izradi projekta „Proizvodnja sadnica autohtonih sorti i tipova 
jabuke i kruške Bjelovarsko-bilogorske županije“ uplaćeno je 21.875,00 kuna Sveučilištu u Zagrebu 
Agronomski fakultet. Preostali iznos utrošiti će se u drugoj polovici godine. 
 
Aktivnost: Promocija i prodaja poljoprivrednih proi zvoda na sajmovima i izložbama 
 
 Za sufinanciranje troškova udruga poljoprivrednih proizvođača za nastupe na 
sajmovima, izložbama i gospodarskim manifestacijama utrošeno je  15.000,00 kn.  
 
Aktivnost: Sufinanciranje razvojnih projekata u pol joprivredi 
 
 Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine.  
 
Aktivnost: O čuvanje tradicijskih vrijednosti 
 
 Sredstva u iznosu od 30.000,00 kn utrošena su za pomoć udruzi u organizaciji 
manifestacija „Čazmanski vinokap“ i Gradu Daruvaru za „Vinodar 2014.“. 
 
Aktivnost: Potpore udrugama u stočarstvu 
 
 Sredstva s ove pozicije u iznosu od 5.000,00 kn utrošena su za sufinanciranje troškova 
posjete sajmu u Novom Sadu Udruge uzgajivača rasplodnih svinja. 
 
 
PROGRAM: 0004 - LOVSTVO I ŠUMARSTVO 
 
 Sukladno provedbi Odluke o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na 
području Bjelovarsko-bilogorske županije putem Javnog poziva, sredstva za razvoj i unapređenje 
lovstva bit će utrošena u drugoj polovici godine. 



 
PROGRAM: 0006 - SUSTAV NAVODNJAVANJA I ODVODNJE 
 
Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije za navodnjavanje 
 
 Sredstva s ove pozicije u iznosu 198.750,00 kuna utrošana su sukladno Ugovoru o 
izradi projektne dokumentacije sustava navodnjavanja. 
 
GLAVA: 00502 – ZAŠTITA OKOLIŠA 
 
PROGRAM: 0005 - ZAŠTITA OKOLIŠA 
 
Projekt:  Projekt pra ćenja (mjerenja) kakvoće zraka na području BBŽ 
 
 Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine.  
 
 
PROGRA: 0027 - REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE  ZAŠTIĆENIM 
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRU ČJU BBŽ 
 
Projekt: Ulaganje u opremu JU za upravljanje zaštićenih prirodnim vrijednostima na 
području BBŽ 
 
 Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine. 
 
Projekt: Pti ček 
 
 Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine. 
 
Projekt: R.P. Moslavačka gora 
 
 Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine. 
 
Projekt: Monitoring ribnjaka 
 
 Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine. 
 
Projekt: Ginko Daruvar 
 
 Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine. 
 
Projekt: Kockavica 
 
 Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine. 
 
Projekt: „Bijela roda u BBŽ“ 
 
 Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine. 
 
Projekt: Izrada stru čne studije za zaštitu prirode 
 
 Sredstva predviđena na ovoj poziciji biti će utrošena u drugoj polovici godine. 
 



 
Projekt: Mo čvarni plavac 
 
 Sredstva u iznosu od 3.600,00 kn utrošena su za monitoring močvarnog plavca. 
 
Projekt: Izrada brošura i plakata za zaštićena područja 
 
 Sredstva u iznosu od 17.500,0 kn utrošena su za izradu brošura i plakata za zaštićena 
područja. 
 
Aktivnost: Redovna djelatnost JU za upravljanje zaštićenim prir. vrijednostima na području BBŽ 
 
 Za redovnu djelatnost i funkcioniranje JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 
na području Bjelovarsko-bilogorske županijeu prvoj polovini godine utoršeno je 277.484,72 kune. 
 

 
 
 

v.d. PROČELNIK-a 
 

Marijan Mikulandi , dipl. ing. 


