
Sadržaj odluka s 24. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Bjelovara 
 
 Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 24. sjednici održanoj 20. lipnja 
2012. godine donijelo sljedeće akte:  
 

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu: 
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

školstvu Grada Bjelovara u 2011. godini; 
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2011. godini; 
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 

Grada Bjelovara u 2011. godini; 
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu 

Grada Bjelovara u 2011. godini; 
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2011. godini; 
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih 

potreba Grada Bjelovara u 2011. godini; 
8. Plan rashoda osnovnih škola Grada Bjelovara u 2012. godini za nabavu 

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini; 
9. Odluku o usvajanju Plana raspodjele financijskih sredstava za osiguravanje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola Grada 
Bjelovara u 2012. godini; 

10. Odluku o davanju suglasnosti Športskoj zajednici Grada Bjelovara na 
raspodjelu sredstava za financiranje športskih udruga Grada Bjelovara u 2012. 
godini; 

11. Odluku o davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava prioritetnim športskim 
udrugama Grada Bjelovara u 2012. godini; 

12. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara; 

13. Odluku o utvrđivanju teksta ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti 
održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;  

14. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja komunalne opreme na području Grada Bjelovara; 

15. Odluku o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje 
rekonstrukcije sportske dvorane i dogradnje kino dvorane sa pratećim 
sadržajima u 2012. godini; 

16. Odluku o zaduženju  za dugoročni financijski kredit za financiranje 
rekonstrukcije školsko sportske dvorane u 2012. i 2013. godini; 

17. Odluku o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje 
rekonstrukcije poslovne zgrade i dvorišnu dogradnju ulaza u podrumsku 
kuglanu i caffe bar, te rekonstrukciju ulične ograde u 2012. godini; 

18. Odluku o načinu, uvjetima i postupku prodaje poslovnih prostora u vlasništvu 
Grada Bjelovara; 

19. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli zakupljene rezervirane 
snage električne energije na lokaciji Poslovne zone Novi Borik-Lepirac i 
Slobodne zone Bjelovar; 

20. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Elektrometala d.d. Bjelovar; 
21. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u 

Bjelovaru; 
22. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 

Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda; 
23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu na grobljima na području Grada 

Bjelovara za 2011. godinu;  



 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                  GRADSKO VIJEĆE 
 
      Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu (NN 87/08), te na osnovu Pravilnika 
o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu (NN 31/11) i članka 32. 
stavka 1. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09 i 
11/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. 
godine donijelo je  
 
                                                 GODIŠNJI OBRAČUN 
                                    PRORAČUNA GRADA BJELOVARA 
                                                    ZA 2011. GODINU 
 
                                                           Članak 1. 
 
     Godišnji obračun proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu sadrži u općem 
dijelu: prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, račun financiranja s 
obrazloženjima i u posebnom dijelu: prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 
proračunskih korisnika, obrazloženje izvršenja proračuna-programa, izvještaj o 
korištenju proračunskih zaliha s obrazloženjem, bilancu stanja s obrazloženjem, 
izvještaj o zaduživanju i danim zajmovima i primljenim otplatama s obrazloženjem i 
izvještaj o danim jamstvima s obrazloženjem 
 
                                                          Članak 2. 
 
     Donosi se Godišnji obračun proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu: 
                                                                                                                      u kn 
     Račun prihoda i rashoda 
1. Ostvareni prihodi poslovanja (razred 6)                                          105.747.486,10 
2. Ostvareni rashodi poslovanja (razred 3)                                           92.941.215,08 
    Višak prihoda                                                                                    12.806.271,02 
    Korekcija viška prihoda po čl. 84. Pravilnika (NN114/10) kap. pr.   – 3.131.333,23 
    Višak prihoda                                                                                      9.674.937,79 
 
3. Ostvareni prihodi od nefinancijske imovine (razred 7)                        4.638.570,74 
4. Ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)          8.152.926,37     
    Manjak prihoda                                                                                  -3.514.355,63  
    Korekcija manjka prihoda po čl. 84.Pravilnika (NN114/10)              + 3.131.333,23          
    Manjak prihoda                                                                                      383.022,40  
 
    Račun financiranja 
1. Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)                         272.850,00 
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (razred 5)                 2.525.756.99 
    Manjak prihoda                                                                                  -2.252.906,99 
                                                      
    Ukupni manjak prihoda 31.12. 2010.                                                 -2.613.403,60 
    Ukupni višak prihoda 2011. godine                                                     9.674.937.79                        
    Ukupni manjak prihoda 2011 godine                                                  2.635.921,39                        
    Višak prihoda 31.12. 2011.                                                                 4.425.604,80 
                                                                                                               



                                                     Članak 3. 
 
     Iz viška prihoda poslovanja u iznosu od 9.974.937,79 kn podmiruju se manjkovi 
prihoda na nefinancijskoj imovini iz 2010. godine u iznosu od 2.613.403,60 kn, 
ostvareni manjak prihoda na nefinancijskoj imovini iz 2011.godine 383.022,40 kn i 
ostvareni manjak prihoda na financijskoj imovini iz 2011. godine u iznosu od 
2.252.906,99 kn.   
   
                                                    Članak 4. 
 
    Ostvareni višak prihoda u iznosu od 4.425.604,80 kn koristit će se za financiranje 
rashoda poslovanja,rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za 
financijsku imovinu. 
 
                                                    Članak 5. 
 
    Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku 
Grada Bjelovara, a objavljuje se članak 1.- 5, s izvještajem o izvršenju proračuna 
Grada i bilancom. 
 
 
KLASA:400-08/12-01/3 
URBROJ:2103/01-02-12-4               
Bjelovar, 20. lipnja 2012. 
 
                                                                                  PREDSJEDNIK 
         GRADSKOG VIJEĆA  
                                                                             Željko Maletić, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                      REPUBLIKA HRVATSKA 
          BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
              G R A D  B J E L O V A R  
              GRADSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 602-02/10-01/2 
URBROJ: 2103/01-02-12-12 
Bjelovar, 20. lipnja 2012.      
 
 UPRAVNI ODJEL ZA  
                                                                                    DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 
 
  
 PREDMET: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
školstvu Grada Bjelovara u 2011. godini  
 
 
 Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine 
razmatralo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara 
u 2011. godini  i u povodu toga donijelo sljedeći  

 
 

 
    Z A K L J U Č A K  

 
 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada 
Bjelovara u 2011. godini.  
 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Željko Maletić, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                      REPUBLIKA HRVATSKA 
          BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
              G R A D  B J E L O V A R  
              GRADSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 601-01/10-01/8 
URBROJ: 2103/01-02-12-12 
Bjelovar, 20. lipnja 2012.      
 
 UPRAVNI ODJEL ZA  
                                                                                    DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 
 
  
 PREDMET: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2011. godini  
 
 
 Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine 
razmatralo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
naobrazbi Grada Bjelovara u 2011. godini  i u povodu toga donijelo sljedeći  

 
 

 
    Z A K L J U Č A K  

 
 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom 
odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2011. godini.  
 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Željko Maletić, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                      REPUBLIKA HRVATSKA 
          BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
              G R A D  B J E L O V A R  
              GRADSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 612-01/11-01/4 
URBROJ: 2103/01-02-12-12 
Bjelovar, 20. lipnja 2012.      
 
 UPRAVNI ODJEL ZA  
                                                                                    DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 
 
  
 PREDMET: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Bjelovara u 2011. godini  
 
 
 Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine 
razmatralo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 
2011. godini  i u povodu toga donijelo sljedeći  

 
 

 
    Z A K L J U Č A K  

 
 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Bjelovara u 2011. godini.  
 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Željko Maletić, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                      REPUBLIKA HRVATSKA 
          BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
              G R A D  B J E L O V A R  
              GRADSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 612-01/11-01/7 
URBROJ: 2103/01-02-12-12 
Bjelovar, 20. lipnja 2012.      
 
 UPRAVNI ODJEL ZA  
                                                                                    DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 
 
  
 PREDMET: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
sportu Grada Bjelovara u 2011. godini  
 
 
 Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine 
razmatralo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara u 
2011. godini  i u povodu toga donijelo sljedeći  

 
 

 
    Z A K L J U Č A K  

 
 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada 
Bjelovara u 2011. godini.  
 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Željko Maletić, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                      REPUBLIKA HRVATSKA 
          BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
              G R A D  B J E L O V A R  
              GRADSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 214-01/11-01/2 
URBROJ: 2103/01-02-12-12 
Bjelovar, 20. lipnja 2012.      
 
 UPRAVNI ODJEL ZA  
                                                                                    DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 
 
  
 PREDMET: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2011. godini  
 
 
 Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine 
razmatralo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i 
spašavanju Grada Bjelovara u 2011. godini  i u povodu toga donijelo sljedeći  

 
 

 
    Z A K L J U Č A K  

 
 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti 
i spašavanju Grada Bjelovara u 2011. godini.  
 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Željko Maletić, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                      REPUBLIKA HRVATSKA 
          BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
              G R A D  B J E L O V A R  
              GRADSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 550-01/10-01/3 
URBROJ: 2103/01-02-12-12 
Bjelovar, 20. lipnja 2012.      
 
 UPRAVNI ODJEL ZA  
                                                                                    DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 
 
  
 PREDMET: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa socijalno-
zdravstvenih potreba  Grada Bjelovara u 2011. godini  
 
 
 Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine 
razmatralo Izvješće o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada 
Bjelovara u 2011. godini  i u povodu toga donijelo sljedeći  

 
 

 
    Z A K L J U Č A K  

 
 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba 
Grada Bjelovara u 2011. godini.  
 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Željko Maletić, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
        REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
          GRAD BJELOVAR 
          GRADSKO VIJEĆE 
                                                   
                                                                       
 Na temelju  članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08, 86/09, 92/10, 
105/10, 90/11 i 16/12), Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini (''Narodne novine'' broj 52/12) i članka 32. stavka 1. točka 17. 
Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/09 i 11/09), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj 20. 
lipnja 2012. godine donosi 
 

        PLAN RASHODA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA BJELOVARA U 2012 .  god .  
         za  nabavu pro izvedene  dugot ra jne  imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

 
I. 

 Grad Bjelovar će u 2012. godini  za rashode nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini osigurati 
sredstva sa stavke Proračuna za 2012. godinu – Program 014 – Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo 

 

Re
dni 
bro
j 

Evidenc
ijski 
broj 
nabave 

Predmet nabave 
Procijenjena 
vrijednost 
nabave u kn 
bez PDV-a 

Planirana 
vrijednost 
nabave u kn 
za 2012. 
godinu 

Postupak 
javne 
nabave 

Sklapa 
se 
ugovor/
okvirni 
sporazu
m 

Planira
ni 
početak 
postup
ka 

Trajanje 
ugovora/  
okvirnog 
sporazu
ma 

Izvor sredstava – 
Pozicija proračuna Napomena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  I. OSNOVNA ŠKOLA 
BJELOVAR         

1. 1-07/12 Završno obrtnički 
radovi 659.814,00 811.571,00 Otvoreni Ugovor lipanj 1 godina 03 – 014P001-

4511   



2. 2-07/12 Nabava opreme 73.170,00 90.000,00 Otvoreni Ugovor kolovoz 1 godina 03 – 014P001-
42273   

  III . OSNOVNA 
ŠKOLA        

3. 3-07/12 Otkup zemljišta 84.719,00  Ugovor kolovoz  03-014P0014511 izuzeće 

4. 4-07/12 Izrada projektne 
dokumentacije 65.041,00 80.000,00 Bagatelni Ugovor veljača 1 godina 03-0145001-426  

5. 5-07/12 Izrada troškovnika i 
stručni nadzor 20.325,00 25.000,00 Bagatelni Ugovor siječanj 1 godina 03-0145001-4511  

  UKUPNO: 818.350,00 
 

1.091.290,00
  

      

 
 

 
   

II. 
 

Ovaj Plan rashoda osnovnih škola Grada Bjelovara za 2012. godinu za nabavu  proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Službenom glasniku Grada Bjelovara''. 
  
 
  KLASA: 406-01/12-01/1 
  URBROJ: 2103/01-02-12-3 
  Bjelovar, 20. lipnja 2012.     PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Željko Maletić, dipl.ing. 



 
 
 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                     GRADSKO VIJEĆE 
 

                                               
Na temelju  članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(''Narodne novine'', broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 16/12), Odluke Vlade Republike 
Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini (''Narodne novine“, broj 
52/12) i članka 32. stavka 1. točka 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 
Bjelovara", broj 8/09 i 11/09), Gradsko Vijeće Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj 20. lipnja  
2012. godine donosi 
 

        ODLUKU 
o  usvajanju Plana raspodjele financijskih sredstava  za osiguravanje minimalnog 

financijskog standarda javnih potreba  osnovnih škola Grada Bjelovara 
  u 2012. godini 

 
Odluka o usvajanju Plana raspodjele financijskih sredstava za osiguravanje minimalnog 

financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola Grada Bjelovara u 2012.  glasi: 
Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela financijskih sredstava za financiranje minimalnog 
financijskog standarda dijela javnih potreba u osnovnim školama Grada Bjelovara, sukladno 
Uredbi Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane 
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu i Programa javnih 
potreba  u školstvu  Grada Bjelovara  za 2012. godinu. 

 
Članak 2. 

 
 U Proračunu Grada Bjelovara za 2012. godinu osiguravaju se sredstva kako slijedi:  
 
- Materijalni i financijski rashodi                                                                  5.298.941,00 kn  
- Rashodi za nabavu proizvedene  
  dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 
   na nefinancijskoj imovini                                                                          1.091.290,00 kn 
- Rashodi za materijal, dijelovi  i usluge 
   tekućeg i investicijskog održavanja                                                             497.457,00 kn 
 
 
                                        UKUPNO :                                                         6.887.688,00  kn 
 
 
    
 

 



  
                                                                         

Članak 3. 
 
 

 Planirana sredstva za materijalne i financijske rashode raspodjeljuju se prema sljedećim 
korisnicima: 
 
 
-    I.  OŠ Bjelovar                                                                                           1.387.578,00 kn 
-   II.  OŠ Bjelovar                                                                                           1.324.549,00  kn 
-  III. OŠ Bjelovar                                                                                           1.000.670,00  kn 
-  IV. OŠ Bjelovar                                                                                           1.190.763,00  kn 
-  V.  OŠ Bjelovar                                                                                    395.381,00  kn 
 
                                           UKUPNO:                                                    5.298.941,00 kn 
 
 

Članak 4. 
 

Planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini raspodjeljuju se kako slijedi: 

 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini:  

 
Završno obrtnički radovi  tavanskog prostor I OŠ Bjelovar   811.571,00 45111 
Nabava opreme                                            I OŠ Bjelovar     90.000,00 42273 
Otkup zemljišta                                            III Oš Bjelovar 84.719,00 45111 
Izrada projektne dokumentacije                  III OŠ Bjelovar      80.000,00 42635 
Izrada troškovnika i nadzor 25.000,00 45111 
SVEUKUPNO: 1.091.290,00  

  
Rashodi za materijal, dijelovi i  usluge tekućeg i investicijskog održavanja  
 
 
Zamjena pokrova                                  II OŠ Bjelovar 55.000,00 32321 
Limarski radovi i zamjena prozora       II Oš Bjelovar   65.000,00 32321 
Priključak na kanalizaciju                    II OŠ Bjelovar 20.000,00 32321 
Izrada geodetskih podloga                    II OŠ Bjelovar, PŠ Ždralovi 28.000,00 32321 
Sanacija fasade                                     III OŠ Bjelovar, PŠ Korenovo 60.000,00 32321 
Zamjena elektroormarića                      III OŠ Bjelovar 15.000,00 32321 
Priključak na gradski vodovod             III OŠ Bjelovar, PŠ Gudovac 12.000,00 32321 
Zamjena prozora                                   III OŠ Bjelovar 70.000,00 32321 
Sanacija sanitarnog čvora                     IV OŠ Bjelovar 83.457,00 32321 
Izrada ventilacije kuhinje                     IV  OŠ Bjelovar                          24.000,00 32321 
Elektroradovi                                        I –V OŠ Bjelovar 45.000,00 32321 
Izrada troškovnika, skica, nadzor      20.000,00 32321 
SVEUKUPNO: 497.457,00  
 
 
 
 
                                              



  
                      

Članak 5. 
 
 Grad Bjelovar prenosi sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda  
osnovnim školama na temelju primljenih sredstava od Ministarstva financija mjesečno, prema 
Planu u jednoj dvanaestini godišnjeg iznosa, osim rashoda za hitne intervencije, rashoda za 
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini i izdataka  
za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.  
 

Članak 6. 
 

 Osnovne škole Grada Bjelovara dužne su dostavljati  mjesečne izvještaje o ostvarenim 
prihodima i rashodima do 10. u mjesecu za protekli mjesec, a mjesečne izvještaje u obračunskim 
razdobljima do 6. u mjesecu za protekli mjesec.  
 Financijski izvještaj u obračunskom razdoblju škole su dužne dostavljati sukladno  
financijskim pravilnicima.  
 

Članak 7. 
 

  Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i Upravni  
odjel za financije i javne prihode.   
 

Članak 8. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 406-01/12-01/13 
URBROJ: 2103/01-02-12-4   
Bjelovar, 20. lipnja  2012. 
 
 
                                                                                     PREDSJEDNIK 
                                                                                             GRADSKOG  VIJEĆA   
                            Željko Maletić, dipl.ing.                   
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 GRADSKO VIJEĆE 
  
 

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara" broj 8/09 i 11/09), a sukladno Programu javnih potreba u 
športu Grada Bjelovara za 2012. godinu ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 
7/11), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. 
godine donosi 
 

ODLUKU  
o davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava za financiranje športskih 

udruga Grada Bjelovara u 2012. godini 
 

I. 
 

Daje se suglasnost Športskoj zajednici Grada Bjelovara na Raspodjelu 
sredstava za financiranje športskih udruga Grada Bjelovara u 2012. godini. 
 

II. 
 

Sredstva za raspodjelu osigurana su u Proračunu Grada Bjelovara za 2012. 
godinu. 
 

III.  
 

Ovlašćuje se Športska zajednica Grada Bjelovara za raspodjelu sredstava. 
 
 

IV. 
 

Raspodjela sredstava za financiranje športskih udruga Grada Bjelovara u 
2012. godini sastavni je dio ove Odluke. 
 

V. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 
KLASA: 620-01/11-01/5 
URBROJ: 2103/01-02-12-12 
Bjelovar, 20. lipnja 2012. 
 
            PREDSJEDNIK  

                                                                       GRADSKOG VIJEĆA  
                          Željko Maletić, dipl.ing. 
 
 



    
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 GRADONAČELNIK 

 
 

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj 8/09 i 11/09.), a sukladno Programu javnih potreba u 
športu grada Bjelovara za 2012. godinu (Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 
7/11.), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. 
godine donosi 
 

ODLUKU  
o davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava prioritetnim športskim 

udrugama Grada Bjelovara u 2012. godini 
 

I. 
Sredstva namijenjena za financiranje prioritetnih športskih udruga raspodijelit će se: 

1. Nogometni klub Bjelovar                 -  205.000,00 kn 
2. Rukometni klub Bjelovar     - 590.000,00 kn  
3. Atletski klub Bjelovar    -   57.000,00 kn 
4. Ženski rukometni klub Bjelovar   -   83.000,00 kn 
       UKUPNO: 935.000,00 kn 

 
 

II. 
 
Sredstva namijenjena za financiranje udruga od posebnog interesa za Grad Bjelovar 
raspodijelit će se: 

5. Ženski odbojkaški klub Bjelovar   -   10.000,00 kn 
6. Kuglački klub Bjelovar    -   20.000,00 kn 
7. Streljačko društvo Bjelovar 1874   -    20.000,00 kn 
8. Stolnoteniski klub Bjelovar    -    45.000,00 kn  
9. Košarkaški klub Bjelovar    -    20.000,00 kn 
       UKUPNO:     115.000,00 kn 

 
KLASA: 620-01/11-01/5                            
URBROJ: 2103/01-02-12-13 
Bjelovar, 20. lipnja 2012. 

 
 

                PREDSJEDNIK 
                               GRADSKOG VIJEĆA  
                     Željko Maletić, dipl.ing. 
 
     
 



 

                              
 
                REPUBLIKA HRVATSKA 
  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
       G R A D  B J E L O V A R  
                      GRADSKO VIJEĆE  
                   
KLASA: UP/I-340-03/12-01/1 
URBROJ: 2103/01-02-12-4 
Bjelovar, 20. lipnja 2012.  
 
  
 Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine", broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), 
članka 10. stavka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru 
("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 3/11),  članka 32. stavka 1. točke 17. 
Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/09 i 11/09) i na 
temelju provedenog javnog natječaja od 19. travnja 2012. godine Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2012. donijelo je  

 
 

ODLUKU  O  IZBORU 
najpovoljnijeg ponuditelja  za obavljanje komunalne djelatnosti 

          održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta  na području Grada Bjelovara 
 

1. Za obavljanje komunalne djelatnosti  održavanja i zaštite nerazvrstanih 
cesta na području Grada Bjelovara kao najpovoljniji ponuditelj odabire se  trgovačko 
društvo Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar, Bilogorska bb. 
 Poduzeću za ceste d.o.o. Bjelovar  komunalna djelatnost  održavanja i zaštite 
nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara povjerava  se na rok od četiri 
godine od 02.07.2012.  do  02.07.2016. godine.  

2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih 
cesta na području Grada Bjelovara utvrdit će se ugovorom.  

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Grad Bjelovar objavio je dana 19. travnja 2012. godine javni natječaj za 
prikupljanje pisanih ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje 
komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada 
Bjelovara. 
 Natječajnu dokumentaciju preuzela su tri ponuditelja. 

Propisani kriterij za odabir ponude  je najniža cijena uz uvjet da je udovoljeno 
svim uvjetima iz natječaja i natječajne dokumentacije.  

Na objavljeni javni natječaj zaprimljena je jedna  ponuda,  Poduzeća za ceste 
d.o.o. Bjelovar, Bilogorska bb. U postupku otvaranja ponuda održanom dana 07. 
svibnja 2012.  godine na kojem je bio nazočan predstavnik ponuditelja  Povjerenstvo 
za provedbu javnog natječaja (u nastavku: Povjerenstvo) otvorilo je ponudu i 
zapisnički konstatiralo  iznos ponude. 
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Nakon izvršene  računske kontrole troškovnika i kontrole  dokaza priloženih 

uz ponudu, Povjerenstvo je utvrdilo da ponuda  Poduzeća za ceste d.o.o. Bjelovar 
ispunjava sve uvjete javnog natječaja i natječajne dokumentacije. 
 Slijedom iznijetog, a temeljem uvodno citiranih propisa odlučeno je kao u 
izreci ove Odluke.  

Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih 
cesta   određeni  javnim natječajem objavljenim dana 19. travnja 2012. godine  
pobliže će se odrediti ugovorom o povjeravanju predmetne  komunalne djelatnosti  
sukladno odredbama članka 15. stavaka 5. i 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine", broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09 i 49/11). 
  

 
Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba 
Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave 
ove Odluke, sukladno odredbi  članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu ("Narodne  novine", broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09, 
79/09 i 49/11). 

Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Hrvatske ili poštom 
preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog 
za pružanje pravne pomoći.  
 Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijane Odluke,  te primjerak tužbe za 
tuženo upravno tijelo. 
 
 
 
DOSTAVITI:                                                       PREDSJEDNIK                                   
1.  Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar,                             GRADSKOG VIJEĆA                              
     Bilogorska bb                                                                Željko Maletić, dipl.ing.  
2.  Upravni odjel za financije i javne prihode  
    Grada Bjelovara 
3. Odjelu, ovdje  
4. Pismohrana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
                  GRADSKO VIJEĆE  
          
 
 Na temelju  članka 48. stavka  5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 32. stavka 1. točke 6. Statuta Grada 
Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/09 i 11/09) Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine  donijelo je  
 

O D L U K U 
o utvrđivanju  teksta  Ugovora  o obavljanju komunalne djelatnosti 

održavanja  i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara 
 

Članak 1. 
 

Utvrđuje  se    tekst  Ugovora  o obavljanju  komunalne djelatnosti  održavanja 
i  zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara 

 
      Članak 2. 

 
  Gradonačelnik Grada Bjelovara s trgovačkim društvom Poduzeće za ceste 

d.o.o. Bjelovar, Bilogorska bb zaključit će Ugovor o  obavljanju  komunalne 
djelatnosti održavanja  i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara. 

Tekst  Ugovora  sastavni je  dio ove Odluke.  
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom 
glasniku Grada Bjelovara". 
   
 
KLASA: 340-03/12-01/15 
URBROJ: 2103/01-02-12-5 
Bjelovar, 20. lipnja 2012. 

      PREDSJEDNIK  
                   GRADSKOG VIJEĆA  
                         Željko Maletić, dipl.ing.  
. 
 
 
 
 
   
 
 



 

                                  
 
                REPUBLIKA HRVATSKA 
   BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
       G R A D  B J E L O V A R  
                      GRADSKO VIJEĆE  
                  
KLASA: UP/I-311-05/12-01/2 
URBROJ: 2103/01-02-12-4 
Bjelovar, 20. lipnja 2012. 
  
 Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine", broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), 
članka 10. stavka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru 
("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 3/11),  članka 32. stavka 1. točke 17. 
Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/09 i 11/09) i na 
temelju provedenog javnog natječaja od 19. travnja 2012. godine Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2012. donijelo je  

 
ODLUKU  O  IZBORU 

najpovoljnijeg ponuditelja  za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja komunalne opreme  na području Grada Bjelovara 

 
1. Za obavljanje komunalne djelatnosti  održavanja komunalne opreme na 

području Grada Bjelovara odabire se  kao najpovoljniji ponuditelj trgovačko društvo 
Novi pogled  d.o.o. Bjelovar, Novoseljanska 100.  
 Novom pogledu d.o.o. Bjelovar  komunalna djelatnost  održavanja komunalne 
opreme  na području Grada Bjelovara povjerava  se na rok od četiri godine od 
14.07.2012.  do  14.07.2016. godine.  

2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanja komunalne opreme  na 
području Grada Bjelovara utvrdit će se ugovorom.  

  
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Grad Bjelovar objavio je dana 19. travnja 2012. godine javni natječaj za 
prikupljanje pisanih ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanja  komunalne opreme  na području Grada Bjelovara. 
 Natječajnu dokumentaciju preuzela su dva  ponuditelja. 

Propisani kriterij za odabir ponude  je najniža cijena uz uvjet da je udovoljeno 
svim uvjetima iz natječaja i natječajne dokumentacije.  

Na objavljeni javni natječaj zaprimljena je jedna  ponuda,  ponuditelja Novi 
pogled d.o.o. Bjelovar.  

  U postupku otvaranja ponuda održanom dana 07. svibnja 2012.  godine na 
kojem je bio nazočan predstavnik ponuditelja  Povjerenstvo za provedbu javnog 
natječaja (u nastavku: Povjerenstvo) otvorilo je ponudu i zapisnički konstatiralo  
iznos ponude. 

Nakon izvršene  računske kontrole troškovnika i kontrole  dokaza priloženih 
uz ponudu, Povjerenstvo je utvrdilo da ponuda  Novog pogleda d.o.o. Bjelovar 
ispunjava sve uvjete javnog natječaja i natječajne dokumentacije. 
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Slijedom iznijetog, a temeljem uvodno citiranih propisa odlučeno je kao u 

izreci ove Odluke.  
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanja komunalne opreme   

određeni  javnim natječajem objavljenim dana 19. travnja 2012. godine pobliže će se 
odrediti ugovorom o povjeravanju predmetne  komunalne djelatnosti  sukladno 
odredbama članka 15. stavka 5. i 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine", broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09 i 49/11). 
  

 
Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba 
Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave 
ove Odluke, sukladno odredbi  članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu ("Narodne  novine", broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09, 
79/09 i 49/11). 

Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Hrvatske ili poštom 
preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog 
za pružanje pravne pomoći.  
 Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijane Odluke,  te primjerak tužbe za 
tuženo upravno tijelo. 
 
 
 
DOSTAVITI:                                                             PREDSJEDNIK                             
1.  Novi Pogled d.o.o. Bjelovar,                                            GRADSKOG VIJEĆA                          
     Novoseljanska 100                                                           Željko Maletić, dipl.ing.  
2.  Upravni odjel za financije i javne prihode  
     Grada Bjelovara 
3.  Odjelu, ovdje  
4.  Pismohrana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                   GRADSKO VIJEĆE 
 
              Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08) 
sukladno članku 2. stavak 1. i članku 10. stavku 1. točki 5. Pravilnika o postupku 
zaduživanja, te davanja jamstava i suglasnosti jedinica područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i  139/10) i članka 15. Odluke o izvršenju 
proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 
7/11 i 1/12) i članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni 
glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/09 i 11/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 24.      
sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijelo je 
 

Odluku 
o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje rekonstrukcije 

sportske dvorane i dogradnja kino dvorane sa pratećim sadržajima  u 2012. 
godini. 

 
I. 
 

            Donosi se odluka o zaduženju Grada Bjelovara za dugoročni financijski kredit 
u iznosu od 5.000.000,00 kn kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka  za 
financiranje rekonstrukcije sportske dvorane i dogradnju kino dvorane sa pratećim 
sadržajima , s rokom povrata 5 godina i počekom 1  godina – ulazi u rok otplate 
 

II. 
 
            Kamata na kredit iznosi 5,60 % godišnje i nepromjenjiva je za vrijeme otplate 
kredita. Na odobreni iznos kredita se plaća naknada 0,10% jednokratno. Efektivna 
kamatna stopa iznosi 5,84%. 

III. 
 

 Instrumenti osiguranja vraćanja kredita  su zadužnica i bianco mjenica. 
 

IV. 
 
             Ugovor o kreditu potpisat će Gradonačelnik, po dobivenoj suglasnosti za 
kreditno zaduženje Vlade Republike Hrvatske. 
 

V. 
             Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“ 
 
KLASA:403-02/12-01/1 
URBROJ:2103/01-02-12-3 
Bjelovar, 20. lipnja 2012. 
                                                                                              PREDSJEDNIK  
            GRADSKOG VIJEĆA  
                                                                                         Željko Maletić, dipl.ing.     
 



 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                   GRADSKO VIJEĆE 
 
              Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08) 
sukladno članku 2. stavak 1. i članku 10. stavku 1. točki 5. Pravilnika o postupku 
zaduživanja, te davanja jamstava i suglasnosti jedinica područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i  139/10) i članka 15. Odluke o izvršenju 
proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 
7/11 i 1/12) i članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni 
glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/09 i 11/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 24.      
sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijelo je 

 
Odluku 

o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje rekonstrukcije 
školsko sportske dvorane 2012. i 2013. godini. 

 
I. 

 
            Donosi se odluka o zaduženju Grada Bjelovara za dugoročni financijski kredit 
u iznosu od 3.300.000,00 kn kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka  za 
financiranje rekonstrukcije školsko sportske dvorane , s rokom povrata 4 godine i 
počekom 2  godine – ulazi u rok otplate 
 

II. 
 
            Kamata na kredit iznosi 5,60 % godišnje i nepromjenjiva je za vrijeme otplate 
kredita. Na odobreni iznos kredita se plaća naknada 0,10 % jednokratno. Efektivna 
kamatna stopa iznosi 5,85%. 

III. 
 

Instrumenti osiguranja vraćanja kredita  su zadužnica i bianco mjenica. 
 

IV. 
 
             Ugovor o kreditu potpisat će Gradonačelnik, po dobivenoj suglasnosti za 
kreditno zaduženje Vlade Republike Hrvatske. 
 

V. 
             Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“ 
 
KLASA:403-02/12-01/3 
URBROJ:2103/01-02-12-3     PREDSJEDNIK 
Bjelovar, 20. lipnja 2012.                                                 GRADSKOG VIJEĆA                                  
                                                                                         Željko Maletić dipl.ing.     
 
 
 
 
                                                     



 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                   GRADSKO VIJEĆE 
 
              Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08) 
sukladno članku 2. stavak 1. i članku 10. stavku 1. točki 5. Pravilnika o postupku 
zaduživanja, te davanja jamstava i suglasnosti jedinica područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i  139/10) i članka 15. Odluke o izvršenju 
proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 
7/11 i 1/12) i članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni 
glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/09 i 11/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 24.     
sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijelo je 

 
Odluku 

o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje rekonstrukcije 
poslovne zgrade i dvorišna dogradnja ulaza u podrumsku kuglanu i caffe bar,  

te rekonstrukcija ulične ograde  u 2012. godini. 
 

I. 
 
            Donosi se odluka o zaduženju Grada Bjelovara za dugoročni financijski kredit 
u iznosu od 1.500.000,00 kn kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka  za 
financiranje rekonstrukcije poslovne zgrade i dvorišnu dogradnju ulaza u podrumsku 
kuglanu i caffe bar te, rekonstrukciju ulične ograde, s rokom povrata 5 godina i 
počekom 1  godina – ulazi u rok otplate 
 

II. 
 
            Kamata na kredit iznosi 5,60 % godišnje i nepromjenjiva je za vrijeme otplate 
kredita. Na odobreni iznos kredita se plaća naknada 0,10 % jednokratno. Efektivna 
kamatna stopa iznosi5,84%. 

III. 
 

Instrumenti osiguranja vraćanja kredita  su zadužnica i bianco mjenica. 
 

IV. 
 
             Ugovor o kreditu potpisat će Gradonačelnik, po dobivenoj suglasnosti za 
kreditno zaduženje Vlade Republike Hrvatske. 

 
V. 

             Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“ 
 
KLASA:403-02/12-01/2    PREDSJEDNIK 
URBROJ:2103/01-02-12-4              GRADSKOG VIJEĆA 
Bjelovar, 20. lipnja 2012.                                            Željko Maletić, dipl.ing. 
 
 
 



  

 

 
               REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
      G R A D  B J E L O V A R  
               G R A D S K O  V I J E Ć E 
         
Na temelju članka 33. stavka 5. Zakona o zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne 
novine” broj 125/11), i  članka 32. stavka 1. točke 17.  Statuta  Grada Bjelovara  (“Služeni glasnik 
Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj 20. 
lipnja 2012. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o načinu, uvjetima i postupku prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom odlukom uređuju se uvjeti i način prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara. 
 

Članak 2. 
Poslovnim prostorom u smislu ove odluke smatra se poslovna zgrada te jedna ili više prostorija u 
poslovnoj ili poslovno-stambenoj zgradi namijenjenih obavljanju poslovne djelatnosti, koje u pravilu 
čine građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz. 
 
Poslovni prostor u vlasništvu Grada Bjelovara može se prodati: 

1. radi osiguranja sredstava za financiranje kapitalnih investicija Grada Bjelovara (sve osim 
komunalne infrastrukture) , 

2. ako je poslovni prostor u ruševnom, odnosno derutnom stanju, pa je nužno ulaganje znatnijih 
financijskih sredstava za uređenje, 

3. ako zakupnik u poslovnom prostoru izrazi namjeru kupnje istog, a prostor zahtjeva 
investicijsko ulaganje veće od 30% tržišne vrijednosti poslovnog prostora, odnosno ako bi 
zakupnik na ime ulaganja u poslovni prostor bio oslobođen plaćanja zakupnine za razdoblje 
dulje od 5 godina, 

4. u drugim slučajevima određenim posebnom odlukom gradonačelnika ili Gradskog vijeća. 
 
II. UVJETI I NAČIN PRODAJE 
 

Članak 3. 
Popis poslovnih prostora  koji su predmet kupoprodaje, na prijedlog gradonačelnika utvrđuje Gradsko 
vijeće Grada Bjelovara  koji će se javno objaviti. 
 
Poslovni prostori prodaju se na javnom natječaju, po tržišnoj cijeni koju utvrđuje isključivo ovlašteni 
sudski vještak građevinske struke ili arhitektonske struke, s liste ovlaštenih sudskih vještaka, a po 
odabiru  Gradonačelnika. 
 
Javni natječaj raspisuje se na temelju odluke Gradonačelnika Grada Bjelovara ( u daljnjem tekstu: 
Gradonačelnik) ako pojedinačna vrijednost poslovnog prostora ne prelazi 0,5% iznosa prihoda Grada 
Bjelovara, bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o prodaji 
poslovnog prostora. 
 

 



  

Ako pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda Grada Bjelovara, bez primitaka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o prodaji poslovnog prostora javni natječaj raspisuje se 
na temelju odluke koju donosi Gradsko vijeće. 
 
 
Pravo prvokupa 

Članak 4. 
Zakupnik poslovnog prostora ima pravo prvokupa pod slijedećim uvjetima: 
- da je sudjelovao u natječaju, 
- da je prihvatio najvišu ponuđenu cijenu i 
- da je najmanje pet godine u zakupu poslovnog prostora koji se prodaje. 
 
Jamčevina 

Članak 5. 
Utvrđuje se iznos jamčevine u visini 10% od početne prodajne cijene. 
 
Način plaćanja ugovorene cijene 
 

Članak 6. 
Kupcima-zakupnicima poslovnog prostora priznat će se vlastita investicijska ulaganja kojima je 
povećana vrijednost poslovnog prostora koji je predmet kupnje ukoliko su izvršena uz suglasnost 
Grada Bjelovara, u iznosu koji nije otplaćena na teret zakupnine. 
 

Članak  7. 
Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlukom o raspisivanju natječaja utvrđuje plaćanje ugovorene 
cijene u cijelom iznosu odjednom ili na obroke. 
 
Po pisanom zahtjevu kupca, u opravdanim slučajevima, gradonačelnik ili gradsko vijeće može i 
naknadno dozvoliti obročnu otplatu kupoprodajne cijene. 
 
Kada se cijena poslovnog prostora isplaćuje odjednom, rok isplate ne može biti duži od 30 dana od 
dana sklapanja ugovora. 
 
Kada se cijena poslovnog prostora isplaćuje na obročnu otplatu rok ne može biti duži od 5 godina. 
 
Kamatna stopa kod obročne otplate iznosi 4% godišnje. 
 
III. PROVOĐENJE NATJEČAJA I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA 
 

Članak 8. 
Javni natječaj o prodaji poslovnih prostora (u daljnjem tekstu:javni natječaj) objavit će se u javnim 
glasilima i na internetskim stranicama Grada Bjelovara. 
 
Javni natječaj provodi se: 
a) javnim nadmetanjem prikupljanjem pisanih ponuda ili 
b) usmenim javnim nadmetanjem (u daljnjem tekstu: licitacijom). 
 
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju poslovnih prostora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 
 

Članak 9. 
Povjerenstvo osniva i imenuje Gradonačelnik. 
 
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri (4) člana. 



  

 
Povjerenstvo provodi javni natječaj, obavještava zakupnika o cijeni iz najpovoljnije ponude, predlaže 
Gradonačelniku, odnosno Gradskom vijeću donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za 
svaki pojedini prostor, odnosno ne prihvaćanju niti jedne ponude. 
 

Članak 10. 
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe 
registrirane u Republici Hrvatskoj. 
 

Članak 11. 
 

Javni natječaj obvezno sadrži: 
1. podatke o poslovnom prostoru (adresa, kat, površina, katastarska čestica, zemljišno-knjižna 

oznaka, podatak o načinu korištenja poslovnog prostora). 
2. početni iznos prodajne cijene, 
3. tko može biti sudionik natječaja, 
4. iznos i način plaćanja jamčevine, 
5. rok i način plaćanja kupoprodajne cijene, 
6. popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz ponudu, 
7. mjesto, način i krajnji rok za podnošenje ponude na natječaj, 
8. mjesto, datum i sat otvaranja ponuda, 
9. odredbu da se nepotpuna i nepravodobna ponuda neće razmatrati, 
10. odredbu da zakupnik ima pravo prvokupa uz prihvat najpovoljnije ponude, a ako to pravo ne 

iskoristi da ima pravo korištenja poslovnog prostora do isteka roka iz ugovora o zakupu ili do 
isteka otkaznog roka radi prodaje, 

11. odredbu o neprihvaćanju niti jedne ponude bez posebnog obrazloženja, 
12. odredbu da se ponuditelju, koji je uspio na natječaju uplaćena jamčevina uračunava u 

kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli na natječaju, vraća najkasnije u roku od 
30 dana od dana donošenja odluke o izboru, 

13. odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ukoliko odustane od 
sklapanja ugovora o kupoprodaji, 

14. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji ima dug prema Gradu Bjelovaru i 
trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Bjelovara po bilo kojem osnovu 
zaključno s prethodnim mjesecom. 

15. odredbu da Grad Bjelovar ima pravo prvokupa u slučaju daljnjeg stvarno pravnog 
raspolaganja kupljenim poslovnim prostorom 

 
Natječaj može sadržavati i druge podatke u svezi s prodajom poslovnog prostora. 

 
Članak 12. 

Ponuda za sudjelovanje na natječaju podnosi se Povjerenstvu, preko Upravnog odjela za gospodarstvo 
Grada Bjelovara, u roku od 15 dana od dana objave natječaja. 
 
Ponuda mora sadržavati: 

1. oznaku poslovnog prostora, 
2. dokaz o uplaćenoj jamčevini, 
3. ovjerenu presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, a za pravne osobe ovjerenu presliku upisa 

u sudski registar. 
4. dokaz kojim potvrđuje pravo prvokupa, 
5. dokaz da nema  nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, prema Gradu Bjelovaru i 

trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Bjelovara po bilo kojem osnovu 
zaključno s prethodnim mjesecom, 

6. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika  da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema 
drugim jedinicama lokalne  i područne (regionalne) samouprave, zaposlenicima i 
dobavljačima. 



  

 
a) Javno nadmetanje prikupljanjem pisanih ponuda 
 

Članak 13. 
Ponuda se podnosi pisanim putem u zatvorenoj koverti sa naznakom “ne otvaraj- javni natječaj”. 
 
Ponuda mora sadržavati ponuđeni iznos kupoprodajne cijene te sve priloge iz stavka 2.članka 12. ove 
odluke, u protivnom se neće razmatrati. 

Članak 14. 
Povjerenstvo je dužno u roku od osam (8) dana od dana zaključenja javnog natječaja otvoriti ponude 
pristigle na natječaj te sačiniti zapisnik koji sadrži podatke o ponuditeljima i ponuđenoj cijeni za svaki 
pojedini poslovni prostor. 
 
Ponuditelji mogu biti prisutni otvaranju ponuda. 
 

Članak 15. 
Ukoliko se na natječaj javni samo jedan ponuditelj Povjerenstvo može predložiti Gradonačelniku, 
odnosno Gradskom vijeću da se poslovni prostor proda tom ponuditelju ili da se natječaj poništi. 
 
b) Javno nadmetanje usmenim javnim nadmetanjem (u daljnjem tekstu: 
licitacijom). 
 

Članak 16. 
Prijava za licitaciju podnosi se u pisanom obliku bez isticanja cijene i mora sadržavati sve priloge iz 
stavka 2.članka 12. ove odluke, u protivnom natjecatelj neće moći pristupiti licitaciji. 
 
Natjecatelj mora biti prisutan na licitaciji. 
 
Prije početka licitacije Povjerenstvo određuje minimalni iznos svakog povećanja ponude. 
 

Članak 17. 
Nakon što je u postupku licitacije utvrđen najviši iznos ponuđene cijene smatra se da je licitacija 
završena i utvrđuje se koji je natjecatelj ponudio najvišu cijenu. 
O tijeku licitacije vodi se zapisnik. 
 
Odluka o najpovoljnijem ponuditelju 
 

Članak 18. 
Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. 
 
Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće na prijedlog Povjerenstva donosi odluku o izboru 
najpovoljnijeg ponuditelja (u daljnjem tekstu: odluka) za svaki pojedini prostor. 
 
Odluka se dostavlja svim ponuditeljima s uputom da u roku od osam (8) dana od dana dostave odluke 
mogu uložiti prigovor donositelju odluke. 
 
Odluka o prigovoru je konačna. 

Članak  19. 
Ukoliko se javni natječaj provodi javnim nadmetanjem prikupljanjem pisanih ponuda Povjerenstvo će 
u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda preporučenim pismom izvijestiti zakupnika o 
kupoprodajnoj cijeni iz najpovoljnije ponude, uz poziv da se u roku od 8 dana izjasni prihvaća li 
najvišu ponuđenu cijenu. 
 



  

Ako  zakupnik prihvati najvišu ponuđenu cijenu Povjerenstvo ga predlaže za najpovoljnijeg 
ponuditelja. 
 
Ako se zakupnik ne izjasni o prihvaćanju ponude, Povjerenstvo predlaže najpovoljnijeg ponuditelja 
osobu koja je ponudila najvišu cijenu. 
 
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora, Povjerenstvo može 
predložiti da se poslovni prostor proda slijedećem najpovoljnijem ponuditelju. 
 
 
IV. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA 
 

Članak 20. 
Ugovor o kupoprodaji nekretnina sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 19. 
ove odluke odnosno od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 
Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu. 
 

Članak 21. 
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora u zakazano vrijeme, a svoj izostanak ne 
opravda, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. U tom slučaju nema pravo na povrat 
jamčevine. 
 
Ako izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 30 dana. 
 
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora ni u roku iz stavka 2. ovoga članka smatrat 
će se da je odustao od kupoprodaje, a jamčevina mu se neće vratiti. 
 
Ako kupac u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu poslovnog prostora, ugovor 
se raskida po samom zakonu, a jamčevina mu se neće vratiti. 
 
Ako se, u skladu sa stavkom 1. ovog članka, smatra da je onaj tko je imao pravo prvokupa, odnosno 
najpovoljniji ponuditelj, odustao od zaključenja ugovora, Povjerenstvo može predložiti 
Gradonačelniku, odnosno Gradskom vijeću da se poslovni prostor proda najpovoljnijem ponuditelju, 
odnosno prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju. 
 

Članak 22. 
Kupoprodajni ugovor pored bitnih sastojaka ugovora, mora sadržavati : 
 
- odredbu  kojom se kupac obvezuje da u narednih 10 godina od dana sklapanja ugovora  neće 
prodavati niti na drugi naći otuđiti kupljeni prostor te da dopušta pravo zabilježbe zabrane otuđenja  i 
zabilježbu prava nazadkupnje prodane nekretnine po kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana,u 
korist prodavateljau zemljišnoj knjizi, 
 
- odredbu kojom prodavatelj poslovnog prostora, u slučaju da kupac prestane obavljati djelatnost u 
roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora pridržava pravo nazadkupnje prodane nekretnine po 
kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana, 
 
- kupac uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini može zatražiti na temelju kupoprodajnog 
ugovora i prodavateljeve potvrde da je kupoprodajnu cijenu platio u cijelosti. 
 

Članak 23. 
Prodavatelj je dužan u ugovoru o kupoprodaji poslovnog prostora uz obročnu otplatu vrijednosti 
(mjesečnog) obroka vezati uz EUR-o i to po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. 
 



  

Članak 24. 
Zakupnik poslovnog prostora koji nije i kupac, pravo korištenja prostora ima do isteka roka iz ugovora 
o zakupu, odnosno do raskida ugovora o zakupu sklopljenog na neodređeno vrijeme. 
 
V. PRAVO PRVOKUPA GRADA 

Članak 25. 
U slučaju daljnjega stvarno pravnog raspolaganja kupljenim poslovnim prostorom Grad Bjelovar ima 
pravo prvokupa u roku do deset (10) godina od sklapanja kupoprodajnog ugovora. 
 
Pravo prvokupa iz prethodnog stavka ovoga članka zabilježit će se u zemljišnim knjigama. 
 
Vlasnik kupljenog poslovnog prostora koji namjerava prodati poslovni prostor u roku iz stavka 1. 
ovoga članka obvezan je poslovni prostor ponuditi na prodaju Gradu Bjelovaru, kao prijašnjem 
vlasniku, i priopćiti mu cijenu i uvjete prodaje. 
 
Ako Grad Bjelovar u roku od 60 dana, od dana kada mu je ponuda učinjena, ne izjavi da ponudu 
prihvaća, vlasnik može poslovni prostor prodati drugome ali samo pod istim uvjetima ili za višu 
cijenu. 
 
Izjavom iz stavka 4. ovoga članka smatra se odluka Gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća o 
korištenju pravom prvokupa. 
 
VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 26. 
 

Sredstva ostvarena prodajom poslovnog prostora po ovoj odluci koristit će se za stjecanje i održavanje 
nekretnina u vlasništvu Grada. 

Članak 27. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o načinu, uvjetima i postupku prodaje 
poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara(«Službeni Glasnik Grada Bjelovara», broj 2/11).  
 

Članak 28. 
 

Stručno-administrativne i tehničke poslove u vezi s prodajom poslovnog prostora iz ove Odluke 
obavlja Upravni odjel za gospodarstvo. 

Članak 29. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Bjelovara”. 
 
KLASA: 372-01/12-01/6 
URBROJ: 2103/01-02-12-4 
Bjelovar, 20. lipnja 2012. PREDSJEDNIK 
                           GRADSKOG VIJEĆA 
               Željko Maletić, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
      G R A D  B J E L O V A R  
             G R A D S K O  V I J E Ć E 
 
 

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 
Bjelovara“, broj 8/09 i 11/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj 20. lipnja 
2012. godine donijelo je slijedeću 
 

 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke  
o raspodjeli zakupljene rezervirane snage električne energije 

 na lokaciji Poslovne zone Novi borik – Lepirac i Slobodne zone Bjelovar 
 

Članak 1. 
 

  Članak 2. mijenja se i glasi:  
Ukupno rezervirana snaga električne energije za čitavu zonu iznosi 2235 kW. Od ukupnog 

iznosa rezervirane snage Poslovni park Bjelovar d.o.o. realizirati će 1490 kW. Odlukom Gradskog 
poglavarstva Grada Bjelovara od 24.01.2007. (Službeni glasnik Grada Bjelovara 1/07) tvrtki Cormo 
d.o.o. ustupljeno je 450 kW.   

Ovom Odlukom definira se raspodjela preostale zakupljene rezervirane snage u iznosu od 
1040 kW.  
 

Članak 2. 
 

  Članak 3. mijenja se i glasi:          
 Raspodjela i ustupanje (poticajne mjere za ulaganja) snage električne energije za parcele 
proširenja Poslovne zone Novi Borik-Lepirac (sjeveroistočni i zapadni dio) i za parcele Slobodne 
zone Bjelovar izvršiti će se sukladno veličini parcele (0,007 kW/m2). 
 

R.br. Broj parcele ili  privremena 
oznaka 

Vlasništvo parcele Dodijeljena 
zakupljena snaga 

električne energije
1.1 k.č.br. 3735 - 9157m2 

z.k.ul.br. 7602 k.o. Grad Bjelovar 
Grad Bjelovar – 
Slobodna zona 64 kW 

1.2 k.č.br. 3734 - 7644m2 
z.k.ul.br. 7602 k.o. Grad Bjelovar 

Grad Bjelovar – 
Slobodna zona 53 kW 

1.3 k.č.br. 3733 - 6716m2 
z.k.ul.br. 7602 k.o. Grad Bjelovar 

Grad Bjelovar – 
Slobodna zona 47 kW 

1.4 k.č.br. 3732 - 6454m2 
z.k.ul.br. 7602 k.o. Grad Bjelovar 

        Grad Bjelovar – 
Slobodna zona 45 kW 

2. P3 – privrem.oznaka parcele  
k.č.br. 9/4 (3752/dio) i 6057  
k.o. Grad Bjelovar – 21076 m2 uz 
korektivni faktor /3 – 7025 m2) 

Grad Bjelovar – 
Poslovna zona 

 49 kW 

3. P4 – privrem.oznaka parcele  
k.o. Grad Bjelovar – 9215 m2 

 
Grad Bjelovar – 

 
64 kW 

 



PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 
Željko Maletić, dipl.ing. 

4. P5 – privrem.oznaka parcele  
k.o. Grad Bjelovar – 7813 m2 55 kW 

5. P7 – privrem.oznaka parcele  
k.o. Grad Bjelovar – 8210 m2 57 kW 

6. P8 – privrem.oznaka parcele  
k.o. Grad Bjelovar – 8307 m2 58 kW 

7. P9 – privrem.oznaka parcele  
k.o. Grad Bjelovar – 20992 m2 147 kW 

8. P10 – privrem.oznaka parcele  
k.o. Grad Bjelovar – 10150 m2 71 kW 

9. P11 – privrem.oznaka parcele  
k.o. Grad Bjelovar – 9314 m2 65 kW 

10. P14 - privrem.oznaka parcele  
k.o. Grad Bjelovar – 8560 m2 

Poslovna zona 
k.č.br. 3736/dio, 
z.k.ul.br. 6270 

 
 
 
 
 

Grad Bjelovar – 
Poslovna zona 

k.č.br. 3736/dio, 
z.k.ul.br. 6270 

60 kW 

11. Parcele u blizini trafostanice TS1 - 205 kW 

 SVEUKUPNO:  1040 kW 
 

Sastavni dio odluke je grafički prikaz sa privremenim oznakama parcela (prema Idejnom 
projektu izgradnje prometnice sa odvodnjom i pristupima na parcele, izrađenom po Prostor d.o.o., 
kolovoz 2010g. T.D. 143/10) 
 

Članak 3. 
 

Članak 4. mijenja se i glasi: 
Preostalih nerealiziranih 745 kW (do 2235 kW) raspoloživo je svim gospodarskim 

subjektima u zoni. Sukladno iskazanim potrebama i uz suglasnost organizatora zone Poslovnog 
parka Bjelovar d.o.o. pojedini gospodarski subjekti u zoni mogu, o vlastitom trošku, s Elektrom 
Bjelovar ugovoriti dodatni zakup snage električne energije do ukupnog iznosa od 745 kW. 

Troškove nastale temeljem gore navedenog, snosit će pojedinačno tražitelji istog. 
 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“. 
 
 
KLASA: 310-02/12-01/10 
URBROJ: 2103/01-02-12-3                                       
Bjelovar, 20. lipnja 2012.  
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
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         GRADSKO VIJEĆE  
 
 

 
 

 
Na temelju članka 32. stavka 1. točke 16. Statuta Grada Bjelovara („Službeni 

glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/09 i 11/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 24. 
sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijelo je  

 
 
 
      RJEŠENJE  

                      imenovanju člana Nadzornog odbora 
                           Elektrometala d.d. Bjelovar- predstavnika Grada  
                    
                                  

            I 
 

 BOŽIDAR GRABER, dipl.politolog iz Bjelovara, imenuje se na dužnost člana 
Nadzornog odbora Elektrometala d.d. Bjelovar – predstavnika Grada do isteka 
mandata ovog Gradskog vijeća.  
 
 
  II 
 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“.  
 
 
 
KLASA: 080-04/12-01/9 
URBROJ: 2103/01-02-12-3 
Bjelovar, 20. lipnja 2012. 

                                                                           PREDSJEDNIK 
                                                                            GRADSKOG VIJEĆA 

        Željko Maletić, dipl.ing.  
 
 
 
 
 
 

 



   
     REPUBLIKA HRVATSKA 

   BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
  GRAD BJELOVAR 
  GRADSKO VIJEĆE 
              
         
 Na temelju članka 26. stavka 1. točke 13. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara" broj 8/09 i 11/09) i članka 5. stavka 2. Odluke o osnivanju 
Visoke tehničke škole u Bjelovaru („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 03/07), 
Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 24. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru 

 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom imenuju se članovi Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u 
Bjelovaru, temeljem članka 4. i 5. Odluke o osnivanju Visoke tehničke škole u 
Bjelovaru («Službeni glasnik Grada Bjelovara» broj 03/07.), te članka 35. 36. i 37. 
Statuta Visoke tehničke škole u Bjelovaru (KLASA: 021-05/08-01/2, URBROJ: 
2103/01-02-08-4 od 10. travnja 2008. godine). 
 

Članak 2. 
 Upravno vijeće Visoke tehničke škole u Bjelovaru ima pet (5) članova. Članove 
vijeća imenuje, te po istom postupku i razrješava, osnivač Visoke tehničke škole u 
Bjelovaru - Grad Bjelovar. 
 

Članak 3. 
 Za članove Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru imenuju se: 
 
  1. Đurđica Ištef Benšić, dipl.ing. 
  2. Vojislav Kranželić, prof. 
  3.Stjepan Grula, prof.  
  4. doc.dr.sc. Ante Čikić 
  5. mr.sc. Stjepan Golubić 
 
 Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine.
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom 
glasniku Grada Bjelovara". 

 
 KLASA: 080-04/12-01/6        PREDSJEDNIK 
 URBROJ: 2103/01-02-12-5  GRADSKOG VIJEĆA 
 Bjelovar, 20. lipnja 2012.                                           Željko Maletić,dipl.ing  

 



 
 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

G R A D   B J E L O V A R 
GRADSKO VIJEĆE  

 

                                                                                                         
 
Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda 

(„Narodne novine“, broj 73/97), članka 32. stavaka 1. točke 16. Statuta Grada 
Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/09 i 11/09) i članka 2. Odluke o 
osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 2/98), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 
24. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijelo je  
 
 

RJEŠENJE 
o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog 

povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda 
 
 

Članak 1. 
 

U članku 1. Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog 
povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Grada 
Bjelovara“, broj 3/10 ), točke 3. i 5. mijenjaju se i glase: 
 

3. IVA MAJHEN VLAŠIČEK, za člana, 
5. LJILJANA ŠEPAK , za člana. 

 
 

Članak 2. 
 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“. 
 
 
KLASA: 920-11/10-01/1                                                     
URBROJ:2103/01-02-12-4                                                PREDSJEDNIK  
Bjelovar, 20. lipnja 2012.                                               GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                      Željko Maletić, dipl.ing. 
 
 
 



 
 
 
 
                    REPUBLIKA HRVATSKA 
          BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
              G R A D  B J E L O V A R  
              GRADSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 363-01/12-01/11 
URBROJ: 2103/01-02-12-4 
Bjelovar, 20. lipnja 2012.      
 
 
 
                                                                                            KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar 
 
  
 PREDMET: Razmatranje Izvješća o radu na grobljima na području Grada 
Bjelovara za 2011. godinu 
 
 
 Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine 
razmatralo Izvješće o radu na grobljima na području Grada Bjelovara za 2011. 
godinu i u povodu toga donijelo sljedeći  
 
 

 
    Z A K L J U Č A K  

 
 
 Prihvaća se Izvješće o radu na grobljima na području Grada Bjelovara za 
2011. godinu 
  
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Željko Maletić, dipl.ing. 
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