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POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA 
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2016. GODINE 

 
 
           Sukladno članku 48. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara", broj 2/13) Gradonačelnik je dužan dva puta godišnje podnijeti izvješće o 
svom radu. 
           Gradonačelnik zastupa Grad Bjelovar i nositelj je izvršne vlasti Grada Bjelovara. 
Gradonačelnik ima dvije zamjenice.  
 Gradonačelnik Grada Bjelovara u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom 
i Statutom Grada Bjelovara priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava 
izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada 
u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, nadzire njihov rad, upravlja 
nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada, kao i prihodima 
i rashodima Grada u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, 
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Bjelovara i raspolaganju 
ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom, ako je 
stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom 
planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, te obavlja i druge 
poslove utvrđene Statutom. 

U okviru navedenih nadležnosti propisanih člankom 45. Statuta Grada Bjelovara 
u razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine Gradonačelnik je donio 505 općih i 
pojedinačnih akata. Donesena je 121 odluka, 61 zaključak o utvrđivanju prijedloga 
općih i drugih akata te drugih zaključaka, 40 rješenja, 1 pravilnik, upućeno 9 javnih 
poziva. Sklopljeno je 260 različitih ugovora, 7 dodataka ugovoru te 1 sporazum.  

Popis donesenih akata sastavni je dio Izvješća o radu Gradonačelnika.  
Opći i određeni pojedinačni akti objavljeni su u „Službenom glasniku Grada 

Bjelovara“.  U izvještajnom razdoblju objavljena su 3 broja „Službenog glasnika Grada 
Bjelovara“.  
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Prijedlozi općih akata utvrđeni su i podneseni Gradskom vijeću Grada Bjelovara 
na razmatranje i donošenje. U izvještajnom razdoblju održane su dvije sjednice 
Gradskog vijeća.  

Gradonačelnik, kao predlagatelj akata Gradskom vijeću, sudjelovao je u 
sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća koje su održavane uoči sjednica Gradskog 
vijeća. U razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine održane su 2 sjednice Odbora za 
financije i proračun, Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu, Odbora za zdravstvo i 
socijalnu politiku, Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,  
Odbora za ravnopravnost spolova i Komisije za izbor i imenovanje. Održana je po 
jedna sjednica Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja, Odbora za odgoj i 
obrazovanje i Odbora za branitelje i članove njihovih obitelji.  

Sukladno članku 79. stavku 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 109/07, 
129/05 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) Gradonačelnik je Predstojnici Ureda 
državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i u ovom razdoblju dostavljao na 
nadzor odluke i opće akte Gradskog vijeća, te zapisnike sa sjednica Gradskog vijeća 
na kojima su predmetni opći akti doneseni. Kod dostavljenih akata nisu utvrđene 
nepravilnosti.  

Gradonačelnik je kao izvršno tijelo odgovoran za zakonitost rada i usmjeravanje 
rada upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Bjelovara, 
te za nadziranje njihovog rada. Radi izvršavanja navedene funkcije Gradonačelnik po 
potrebi održava kolegije sa zamjenicama i čelnicima upravnih tijela (pročelnicima i 
tajnicom Gradskog vijeća), te voditeljicom Jedinice za unutarnju reviziju, na kojima se 
zauzimaju stajališta te dodjeljuju zaduženja.                                                      

 
 

PREGLED IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA PO UPRAVNIM ODJELIMA 

 
I. PODRUČJE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 
 

1. PREDŠKOLSKI ODGOJ 
 

U predškolske ustanove Grada Bjelovara smješteno je ukupno 1.030 djece, 520 
u Dječji vrtić Bjelovar čiji je osnivač Grad Bjelovar, dok je 490 djece smješteno u četiri 
privatna vrtića (Ciciban 210, Osmijeh 160, Pinokio 60 djece i Bubamara 60 djece). 
Dodatno su sufinancirana djeca koja su smještaj našla u vrtićima drugih općina i 
gradova (Rovišće 6 djece). Odlukom o sufinanciranju obavljanja registrirane djelatnosti 
dadilja od 1. svibnja 2014. počeo je s radom i zajednički obrt za usluge dadilja Palčica 
za dvanaestero djece, obrt usluge dadilja Rafael za šestero djece, te obrt usluge dadilja 
Zvjezdica za dvanaestero djece. 

Natječajem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobivena su 
sredstva za projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade 
Dječjeg vrtića Bjelovar“ vrijednosti 41.875,00 kn. 

Odobren je projekt energetske obnove Dječjeg vrtića Bjelovar Alojzije Stepinac, 
vrijednosti oko 3.770.000,00 kn uz 63% sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost.  

U proteklom razdoblju Grad Bjelovar je uredno podmirivao preuzete obveze u 
sufinanciranju smještaja djece u sve ustanove i obrte dadilja, financiranju troškova 
male škole i rada Dječjeg vrtića Bjelovar. 
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2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 
 

Grad Bjelovar osnivač je pet osnovnih škola na području grada, koje polazi 3.020 
učenika. Za potrebe materijalnih i financijskih troškova škola, Grad Bjelovar redovno 
doznačava potrebna sredstva. Redovno se financiraju dodatni programi u 
osnovnoškolskom obrazovanju (sufinanciranje školske kuhinje, natjecanja, 
produženog boravka u I. OŠ te Glazbene škole). 

Ove godine Grad Bjelovar uložit će oko 1.623.000,00 kn u kapitalna ulaganja, te 
450.011,00 kn u tekuće i investicijsko održavanje, te cca 100.000,00 kn za hitne 
intervencije školskih objekata i opreme s ciljem dobivanja što funkcionalnijih uvjeta za 
odvijanje nastavnog procesa. 
 Najveći dio novca utrošit će se na: 

 zamjenu dijelova vanjske toplinske ovojnice i stolarije na IV. OŠ Bjelovar u 
iznosu od 1.140.000,00 kn, od čega su 456.000,00 kn sufinancirali iz Fonda za 
energetsku učinkovitost; 

 građevinsko obrtničke radove na fasadi i zamjeni stolarije na V. OŠ Bjelovar (I. 
faza radova) u iznosu od 280.000,00 kn, od čega je 100.000,00 kn sufinancirano 
iz Ministarstva kulture; 

 nabavu opreme za dvije učionice II. OŠ Bjelovar, PŠ Ždralovi, kojima se 
osigurava jednosmjenska nastava u iznosu 46.273,75 kn; 

 radovi na sanaciji međustropne konstrukcije i postavljanje parketa u II. OŠ 
Bjelovar (I.faza-2 učionice) u iznosu od 178.326,50 kn.  

 
Sredstva investicijskog održavanja utrošiti će se za sanaciju vlage II. OŠ 

Bjelovar, PŠ Centar u iznosu od 277.191,25 kn (I. faza radova), te zamjenu parketa u 
V. OŠ Bjelovar u 2 učionice-spavaonice, a sve sukladno dostavljenim zahtjevima 
ravnatelja. 

U veljači raspisan je Javni poziv za financiranje programa ili projekta udruga iz 
Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu, putem kojega 
su 3 udruge iz područja obrazovanja ostvarile sufinanciranje svojih projekata/programa 
iz Proračuna Grad Bjelovara. 

Natječajem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta drugu godinu za redom 
uspješno je proveden projekt „Sinergijom do uspješnije zajednice“ za osiguranje 
pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2015/2016., 
vrijednosti 1.635.057,18 kn. 

Na novom natječaju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta prijavljen je 
ponovno projekt „Sinergijom do uspješnije zajednice“ za osiguranje pomoćnika u 
nastavi za djecu s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2016/2017., vrijednosti 
1.837.488,52 kn. 
 

3. SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE 
 

Grad Bjelovar zajedno s Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i 
Bjelovarsko-bilogorskom županijom započeo je krajem 2013. godine izgradnju 
Učeničkog doma Bjelovar, a završetak izgradnje i tehnički pregled najavljen je za 
srpanj 2016.godine. Grad je u Proračunu za ovu godinu osigurao 1.220.000,00 kn za 
praćenje dinamike izgradnje i opremanje objekta za redovan rad, odnosno za svoje 
učešće u investiciji u iznosu od 10 % sufinanciranja. 

U proteklom razdoblju Grad Bjelovar je uredno podmirivao preuzete obveze u 
izgradnji učeničkog doma. 
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4. VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 

 
Grad Bjelovar je i ove godine u Proračunu planirao sredstva za sufinanciranje 

rada Visoke tehničke škole u iznosu 1.8000.000,00 kn, te 180.000,00 kn za plaće 
jednog zaposlenika i materijalne troškove Nastavnog centra Bjelovar, Ekonomski 
fakultet Rijeka. 

U proračunu za 2016. godinu Grad planira izdvojiti za stipendiranje studenata 
350.000,00 kn i za sufinanciranje kamate i otplatu studenskih kredita 550.541,00 kn. 

S mjesecom lipnjem je bilo 43 studenata/korisnika stipendija, 11 studenskih 
kredita u otplati te su za 4 studenta sufinancirane kamate na studenske kredite. 

U proteklom razdoblju Grad Bjelovar je uredno podmirivao preuzete obveze 
sufinanciranja Visoke tehničke škole, Nastavnog centra Bjelovar, otplate studenskih 
kredita i isplatu stipendija.  
 

5. DJEČJE ODMARALIŠTE 
 

Organiziran je rad Dječjeg odmarališta u Novom Vinodolskom od 22. svibnja 
2016. godine za škole u prirodi i ljetovanja. U lipnju 2016. godine Dječje odmaralište 
preimenovano je u Hostel Bjelovar koji je dobio Rješenje o ispunjavanju minimalnih 
uvjeta za smještajne objekte za vrstu hostel. S 1. srpnjem 2016. upravljanjem nad 
Hostelom Bjelovar preuzelo je Gradsko poduzeće za upravljanje športskim objektima 
d.o.o. 

 
6. KULTURA I TEHNIČKA KULTURA 

 
Kulturne manifestacije i događanja su uspješno i ove godine organizirane i 

provedene u cijelosti. Od siječnja do 30. lipnja održano je 5 manifestacija. Uspješno je 
održan 13. Međunarodni tjedan udaraljkaša, 11. noć muzeja, BOK fest, 18. susret 
profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade HC Assitej, Glazbeni tjedan 2016, 
Terezijana, 6. dani Ivana Viteza Trnskog, Otvorenje izložbe „Od utvrde do grada – 260 
godina Bjelovara“ te mnogi književni susreti, predstavljanja pjesama i filozofskih tribina.  
U Bjelovaru se mogao vidjeti i glazbeno scenski show HTV-a Lijepom našom.  

Ustanove Gradski muzej Bjelovar, Pučko otvoreno učilište Bjelovar, Kulturni i 
multimedijski centar Bjelovar, Narodna knjižnica „Petar Predradović“ Bjelovar, kao i 
Zajednica tehničke kulture Grada Bjelovara, Zajednica udruga u kulturi, te razne 
udruge koje kontinuirano priređuju programe, izložbe i radionice iz svog djelokruga 
rada čine Bjelovar gradom koji ne zanemaruje, već potiče kulturnu raznolikost, tradiciju 
i interkulturni dijalog.  

Ustanove u oblasti kulture, svojim redovnim radom kontinuirano izvršavaju sve 
planirane programe uz redovnu novčanu potporu Grada Bjelovara. 

U veljači raspisan je Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Bjelovara u 2016. godini, putem kojeg je 16 udruga iz područja kulture 
ostvarilo sufinanciranje svojih projekata/programa iz Proračuna Grada Bjelovara. 

U svibnju raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih 
financijskih potpora udrugama iz sredstava proračuna Grada Bjelovara za 2016. 
godinu, te je još raspisan Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih 
sredstava iz proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu, za financiranje aktivnosti 
ustanova, organizacija i slobodnih umjetnika. 
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Natječajem Ministarstva kulture RH dobivena su sredstva za sanaciju vanjskih 
ovojnica V. Osnovne škole u iznosu 100.000,00 kn i djelomičnu sanaciju Narodne 
knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar u iznosu 250.000,00kn. 

 
7. SPORT 
 

U segmentu javnih potreba u sportu Grada Bjelovara, redovno su financirani 
programi sportskih natjecanja, materijalni rashodi objekata, plaće zaposlenih te 
djelatnost Bjelovarskog sportskog saveza osoba s invaliditetom. 

Započete i dovršene su pripreme za organiziranje nove sezone kupanja na 
Gradskom bazenu, a Grad Bjelovar će i ove godine subvencionirati cijenu karata tako 
da će cijena karata ostati nepromijenjena u odnosu na prethodne godine. 

Od ove godine Gradski bazen predan je na upravljanje Bjelovarskom plivačkom 
klubu. 
 

8. VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
 

Redovni program protupožarne zaštite financira se kroz: 
 

 JAVNA VATROGASNA POSTOJBA – sredstva za plaće zaposlenih kao i 
materijalne rashode redovno su doznačavana prema planiranim sredstvima u 
proračunu. 
Dio troškova postrojbe (materijalni troškovi, vatrogasna oprema i sredstva za 
zaštitnu odjeću i obuću) pokriveni su iz sredstava vlastitog prihoda Javne 
vatrogasne postrojbe. 

 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA – financira se temeljem odredbi Zakona 
o vatrogastvu a sredstva se redovno doznačuju na račun Zajednice. 

 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – produžen je sporazum sa 
Stanicom Bjelovar za organiziranje djelatnosti zaštite i spašavanja. 

 
U proteklom razdoblju Grad Bjelovar je uredno podmirivao preuzete obveze u 

vatrogastvu, zaštiti i spašavanju. 
 

9. SOCIJALNA SKRB 
 

Socijalna skrb financira se kroz četiri programa: 
 

I. Pomoć u novcu 
 

1. troškovi stanovanja koji se odnose na najamninu, električnu energiju, plin, 
grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja a koji se isplaćuju sukladno 
Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o visini naknade za troškove stanovanja a temeljem 
rješenja Centra za socijalnu skrb Bjelovar koji utvrđuju status korisnika zajamčene 
minimalne naknade. 

2. novčane pomoći koje se odnose na pomoć građanima u potrebi a koja se odnose 
na plaćanje električne energije, plina za grijanje, kupnju ogrjevnog drveta, 
prehrambenih namirnica, odjeće i obuće, odlazak na liječenje, saniranje posljedica od 
požara te za zadovoljenje drugih osnovnih životnih potreba a sukladno kriterijima 
Odluke o ostvarivanju prava iz Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada 
Bjelovara. Navedena sredstva koristiti će se za isplatu božićnica i školskih udžbenika.  
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3. pomoći obiteljima i kućanstvima – računi sadržavaju troškove za pokop umrlih 
osoba, mjesečno subvencioniranje karata u gradskom prijevozu umirovljenika, 
troškove programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u Poliklinici za 
rehabilitaciju slušanja i govora „Suvag“, troškove sufinanciranja programa vezanih uz 
rad programa predškolskog odgoja za djecu s posebnim potrebama u Centru za odgoj, 
obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.  
 

4. pomoći za ogrjev isplaćuju se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, odnosno 
korisnicima zajamčene minimalne naknade putem Rješenja Centra za socijalnu skrb a 
novčana sredstva doznačuju se iz proračuna Bjelovarsko bilogorske županije. 
 

5. plaće za privremeno zaposlene odnose se na javne radove kojih smo u traženom 
razdoblju imali u dva programa. Odobreni programi od strane Hrvatskog Zavoda za 
zapošljavanje su Program radom za zajednicu i sebe te Pomoć u kući starim, 
nemoćnim i osobama s invaliditetom koji su započeli u 2015. godini a završili su u 
veljači 2016. godine. U navedenom programu bile su 22 zaposlene osobe ( 11 osoba 
na revitalizaciji javnih površina i 11 osoba u Programu pomoć u kući). 
Drugi Program pomoći u kući Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje započeo je 01. 
travnja 2016. godine koji traje 6 mjeseci, obuhvaća 6 zaposlenih žena i ukupno 42 
korisnika ( jedna zaposlena osoba ide u sedam obitelji). 
 

II. Pomoć u naravi 
 

1. pučka kuhinja – Grad Bjelovar osigurava sredstva za sufinanciranje rada Pučke 
kuhinje u Caritasu Sv. Antuna Padovanskog Bjelovar, osobni dohodak jedne djelatnice 
za pripremu i serviranje hrane i plaćanje toplih obroka dobavljaču. Svakodnevno se u 
Pučkoj kuhinji hrani 48-51 korisnik. Za navedenu namjenu planiran je godišnji iznos od 
250.000,000 kuna.  

2. darivanje djece socijalno ugroženih obitelji što podrazumijeva djecu korisnika 
zajamčene minimalne naknade u Centru za socijalnu skrb Bjelovar, djecu iz 
udomiteljskih obitelji s područja Grada Bjelovara, djecu s invaliditetom, djecu roditelja 
s invaliditetom. Grad Bjelovar za svako treće, četvrto dijete i nadalje izdvaja 500,00 
kuna po djetetu.  

3. darivanje umirovljenika za prigodne dane 

4. ortopedska pomagala i didaktika namijenjena su za kupnju ortopedskih pomagala 
i didaktičke opreme. 
 

III. Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama 
 

1. rad humanitarnih udruga financiran je sukladno Javnom pozivu za financiranje 
programa ili projekata udruga iz Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada 
Bjelovara za 2016. godinu. 

2. rad Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar sufinanciran je temeljem Zakona o 
Crvenom križu što iznosi  0,7% Proračuna Grada Bjelovara 

3. pomoći zdravstvenim ustanovama. 
4. sufinanciranje rada Udruge za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „Iris“ 

Bjelovar – Sigurna kuća sukladno Ugovoru o plaćanju režijskih troškova prostora 
„Sigurne kuće“ iz Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu. Navedenim ugovorom 
Grad Bjelovar plaća troškove električne energije, plina, opskrbu vodom te iznošenje i 
odvoz smeća.  
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5. Udruga za promicanje inkluzije – 20.000,00 kuna sukladno Javnom pozivu za 
financiranje programa ili projekata udruga iz Programa socijalno-zdravstvenih potreba 
Grada Bjelovara za 2016. godinu. 

6. dnevni boravak – umirovljenici – za rad dnevnog boravaka godišnje se izdvaja 
60.000,00 kuna sukladno Javnom pozivu za financiranje programa ili projekata udruga 
iz Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2016. godinu. 
 

IV. Zajednice i udruge 
 

1. Rad Udruga financiran je sukladno Javnom pozivu za financiranje programa ili 
projekata udruga iz Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 
2016. godinu. 

U veljači 2016. godine raspisan je Javni poziv za financiranje programa ili 
projekata udruga iz Programa socijalno – zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 
2016. godinu, putem kojeg su 43 udruge ostvarile sufinanciranje svojih 
projekata/programa iz Proračuna Grada Bjelovara. 

 
Uz navedene poslove, socijalna skrb i zdravstvo ponedjeljkom, srijedom i 

četvrtkom radi sa strankama. Dnevno u socijalnu skrb i zdravstvo dođe oko petnaestak 
osoba, često i više. To su uglavnom korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe 
koje nemaju dovoljno financijskih sredstava za život i osnovne životne potrebe svoje 
obitelji i djece te umirovljenici stariji od 65 godina. Često nam dolaze ljudi koji se žele 
informirati o svojim pravima i u kojim ustanovama traženo pravo mogu ostvariti ili 
jednostavno porazgovarati o svojim teškoćama.  

U socijalnoj skrbi i zdravstvu redovito se kontaktiraju zaposlene osobe na javnim 
radovima u Programima pomoć u kući te se u suradnji s Centrom za socijalnu skrb 
Bjelovar rješava nastala problematika. 

Jednom mjesečno organiziramo zajednički sastanak s djelatnicima u javnim 
radovima gdje svi zajedno, ukoliko postoje, rješavamo probleme na terenu.  

Jednom mjesečno, po potrebi i više puta, pismenim putem izvještavamo 
Hrvatski Zavod za zapošljavanje o svim segmentima javnog rada za protekli mjesec. 
 

 
I. PODRUČJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI I UREĐENJA 

PROSTORA 
 

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2016. – 31.06.2016. godine sukladno Programu 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu ("Službeni glasnik 
Grada Bjelovara" broj 4/15) i Programu održavanja komunalne za djelatnosti iz članka 
22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara" broj 4/15) obavljani su poslovi na izgradnji komunalne infrastrukture i na  
održavanju komunalne infrastrukture, kako slijedi: 
 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   
Iz sredstava planiranih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2016. godinu u izvještajnom razdoblju završena je Izgradnja 
pješačko-biciklističke staze u Ul. A. Hebranga i Zvijerci. 
 

U tijeku su sljedeći  radovi:  
- rekonstrukcija ulica u Radničkom naselju i izgradnja kanalizacije 



8 

 

 -   izgradnja oproštajnog prostora na groblju Brezovac sa sanacijom ulaza na 
groblje 

-   uređenje dječjeg igrališta na Trgu A. G. Matoša.  
 

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti z članka 22. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu  

 
         Iz sredstava planiranih Programom održavanja komunalne djelatnosti iz članka 22. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu redovno se obavljalo 
održavanje: 

- 281 km nerazvrstanih cesta 
- 60.000 m² javnih asfaltiranih površina 
- 539.470 m² zelenih površina 

  - 6.300 rasvjetnih mjesta javne rasvjete 
- 36 dječja igrališta. 
   

Nadalje se iz tih sredstava sufinaciralo održavanje groblja i sanirani su  poljski 
putovi. 

Osim navedenog  iz  sredstava planiranih Programom održavanja komunalne 
infrastrukture izvršeni su sljedeći radovi:  

- asfaltirane su ulice: u G. Plavnicama, u Starim Pavljanima, u Kokincu, Ulica L.  
Supančića, R. Miculinića i Novoseljanska ulica 

- uređeno je dječje igralište na Trgu E. Kvaternika (dvorište Bjelovarskog 
kazališta) uz donaciju naprava i podloge. 

 
 
          Program zaštite spomenika kulture – obnova Glazbenog paviljona 

Radovi na obnovi paviljona i okoliša su u tijeku.   
 

Poslovne zone-izgradnja infrastrukture 
 
Poslovna zona Jug 
Završeni su radovi na izgradnji spojne ceste s infrastrukturom (ispod KTC-a) 

koji su počeli krajem 2015. godine.   
 
Poslovna zona Lepirac 
Završeni su radovi na izgradnji prometnice dužine 680 metara.  
            
FINANCIJSKI POKAZATELJI  
 
U izvještajnom razdoblju Upravni odjel prihodovao je iznos od 17.182.925,78 

kuna, a utrošeno je 13.910.268,00 kuna prema stavkama iz tablice koja slijedi:  
 

R. br. Vrsta izdataka Za prvo polugodište 2016. godine 

1. Upravljanje imovinom – kapitalna 
ulaganja-komunalna infastruktura 

 
1.362.021,81 

 

2. Održavanje komunalne 
infrastrukture 

8.085.458,08 

3. Prostorno planiranje i zaštita okoliša 165.916,66 
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4. Opći rashodi odjela 
 

3.246.474,61 

5. Poslovne zone – kapitalna ulaganja 407.006,74 

6. Energetska učinkovitost i obnovljivi 
izvori energije   

62.875,00 

7. 
 

Zaštita spomenika kulture 580.515,10                

  
UKUPNO: 
 

          
13.910.268,00 

 
 
Ozakonjenje zgrada (legalizacija)  
 
Grad Bjelovar zaprimio je 6583 zahtjeva  za ozakonjenje (legalizaciju) zgrada. 

Riješen je 5188 predmet, što čini 78,81% riješenih predmeta.  Grad Bjelovar je u 
Republici Hrvatskoj po postotku riješenosti zahtjeva za ozakonjenje jedan od vodećih 
gradova.  Za preostale  neriješene predmete strankama su poslani  zaključci  da izvrše 
dopunu predmeta.  
 
 
 

III. PODRUČJE GOSPODARSTVA 
 

U području gospodarstva u razdoblju od 1. siječnja 2016. godine do 31. lipnja 
2016. godine daje se pregled realizacije najvažnijih  programa: 
 
 NORMATIVNI AKTI 
 

Radi stvaranja normativnih uvjeta za kvalitetno izvršenje programa iz područja 
gospodarstva Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je ukupno 403 akta vezanih uz 
raspolaganje nekretninama, područja poljoprivrede i stočarstva, javnu nabavu  i drugo, 
koji su navedeni u okviru priloženog popisa donesenih akata.  
 
 RASPOLAGANJE  NEKRETNINAMA 
 
 A) Prodaja nekretnina 
 
           Grad Bjelovar je temeljem provedenog postupka javnog natječaja prodao 
zemljište u Poslovnoj zoni Istok, čkbr. 1165/1 (katastarska oznaka 1701/1) livada u 
Bilogorskoj ulici, površine 1995 m2, upisane u z.k.ul.br. 1318, k.o. Grad Bjelovar. 
 
   B) Ostalo 
 
          Grad Bjelovar, temeljem odluka Gradonačelnika, sklopio je Ugovor o osnivanju 
prava služnosti na nekretninama vlasništvo Grada Bjelovara (k.o. Trojstveni Markovac) 
za korist Općine Veliko Trojstvo, 6 Ugovora o osnivanju prava služnosti na 
nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara s HEP-om i  5 Ugovora o osnivanju prava 
služnosti na nekretninama vlasništvo Grada Bjelovara s trgovačkim društvom „Vodne 
usluge“ d.o.o. Bjelovar. 
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 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU GRADA BJELOVARA 
 

          Temeljem raspisanih Javnih natječaja za zakup poljoprivrednog i građevinskog 
neizgrađenog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara u razdoblju od siječnja do lipnja 
2016. godine sklopljeno je 5 ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta.  

 
PRIVREMENI ZAKUP DVORANA I DRUGIH PROSTORIJA MJESNIH 
ODBORA 

 
       Sklopljeno je 130 ugovora o zakupu dvorana u objektima Mjesnih odbora i  54  
ugovora o zakupu termina dvorane M.O. Gudovac. 
 
   POSLOVNI PROSTORI 
 

1. Natječaji 
 

Gradonačelnik je raspisao natječaj u mjesecu ožujku 2016. godine za davanje u 
zakup: 

- poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Prgomelju 117, 
površine 32,00 m² za obrtničke i osobne usluge. 

Na natječaj se javila Jasna Božić, vlasnica obrta za frizerske usluge LANA iz 
Farkaševca 47 za frizersku djelatnost sa zakupninom 10,50 kn za m² površine. S 
navedenim zakupnikom zaključen je Ugovor o zakupu, jer je ispunjavao sve uvjete 
natječaja. 

Gradonačelnik je raspisao natječaj u mjesecu lipnju 2016. godine za davanje u 
zakup: 

- zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga  u k. o. Prespa. 
Na natječaj se javila Marija Birt, nositeljica Obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva iz Patkovca 94, za organiziranje sajmova za životinje sa  zakupninom 
260,00 kuna godišnje. S navedenim zakupnikom zaključen je Ugovor o zakupu, jer je 
ispunjavao sve uvjete natječaja. 

Gradonačelnik je raspisao natječaj za davanje u zakup: 
          - poslovnog prostora usmenim nadmetanjem u Malom Korenovu, mljekarska 
kućica za sabiranje mlijeka, površine 8 m²;   

    - poslovnog prostora usmenim nadmetanjem u Velikom Korenovu, Bostan, 
mljekarska kućica za sabiranje mlijeka, površine 7 m². 
 

2. Odluke o davanju u zakup i korištenje, ugovori o zakupu i ugovori o dodjeli 
gradskih prostora na korištenje 

 
Temeljem točke 3. stavka 2. članka 4. Odluke o davanju u zakup poslovnog 

prostora, («Službeni Glasnik Grada Bjelovara», broj 1/12, 7/13, 8/13 i 1/14) donesena 
je Odluka i zaključen je Ugovor o zakupu s Komunalcem d. o. o. iz Bjelovara za 
poslovne prostore u Bjelovaru na groblju Borik u Bjelovaru. 

 Temeljem članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, («Službeni 
glasnik Grada Bjelovara», broj 1/16) donesena je Odluka i zaključen je Ugovor o 
zakupu s Jasnom Božić, vlasnicom obrta za frizerske usluge LANA za poslovni prostor 
u prizemlju zgrade Mjesnog odbora u Prgomelju. 
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Temeljem točke 3. i 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, 
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 1/16) donesena je Odluka i zaključen je 
Ugovor o zakupu s Gradskim poduzećem za upravljanje športskim objektima d. o. o. 
za poslovni prostor u Novom Vinodolskom. 

Temeljem stavka 3. članka 3. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje, 
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 1/16) donesena je Odluka i zaključen je 
Ugovor o korištenju sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Novoseljani za gradski 
prostor u zgradi Mjesnog doma u Novoseljanima. 

Temeljem stavka 3. članka 3. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje, 
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 1/16) donesena je Odluka i zaključen je 
Ugovor o korištenju s Moto klubom White City Riders za gradski prostor u zgradi 
Mjesnog doma u Gudovcu. 

Temeljem stavka 3. članka 3. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje, 
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 1/16) donesena je Odluka i zaključen je 
Ugovor o korištenju sa Šahovskim klubom Bjelovar za gradski prostor u zgradi Trg 
Eugena Kvaternika 7 a. 

Temeljem stavka 3. članka 3. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje, 
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 1/16) donesena je Odluka i zaključen je 
Ugovor o korištenju sa Društvom esperantista Bjelovar za gradski prostor u zgradi 
Ivana Viteza Trnskog 12. 

Zaključen je Aneks Ugovoru o zakupu s Lokalnom razvojnom agencijom Poslovni 
park Bjelovar LORA d. o. o. za poslovni prostor u Bjelovaru na Trgu Eugena Kvaternika 
6. 

Zaključen je Aneks II Ugovoru o zakupu s Tehnološkim parkom Bjelovar d. o. o. za 
poslovni prostor u Bjelovaru na Trgu Eugena Kvaternika 6. 

Temeljem članka 43. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 1/16) i članka 4. Anexa Ugovoru o zakupu 
poslovnog prostora, KLASA: 372-03/12-01/31 donesena je Odluka o odobrenju 
davanja u podzakup dijela poslovnog prostora u zgradi Mjesnog odbora u Prgomelju, 
tvrtki NUBES j. d. o. o. iz Bjelovara. 

Temeljem članka 4. Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u 
vlasništvu Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 3/13 i 10/13), 
donesena je Odluka o davanju na upravljanje i korištenje Sportsko-rekreacijskog 
centra u Bjelovaru, Trg Stjepana Radića 2 i zaključen Ugovor sa Bjelovarskim 
plivačkim klubom. 
 

3. Odluke Gradonačelnika 
 

 Temeljem članka 45. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“, broj 2/13) i članka 3. stavka 4. Ugovora o zakupu KLASA: 372-03/15-
01/24, Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku o davanju suglasnosti za 
ugradnju pregradnog zida u poslovnom prostoru u prizemlju zgrade na Trgu Eugena 
Kvaternika 2. 

Temeljem članka 45. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“, broj 2/13) Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku o 
provedbi aktivnosti i mjera za učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama 
Grada Bjelovara i imenovanju Tima za njihovu provedbu. 
 

 Temeljem članka 48. stavka 1. točke 4. i 7. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
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36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 47. stavka 1. točke 4.5. i 6. Statuta Grada 
Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara“, 2/13) Gradonačelnik Grada Bjelovara 
donio je Odluku o smanjenju zakupnine po Ugovorima o zakupu poslovnih prostora 
zaključenih do 31. prosinca 2012. godine. 

 Temeljem članka 45. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“, broj 2/13) i članka 17. Odluke o načinu upravljanja i korištenja 
sportskih građevina u vlasništvu Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, 
broj 3/13 i 10/13), Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku o davanju 
suglasnosti na Ugovore o zakupu za poslovne prostore u Sportsko-rekreacijskom 
centru u Bjelovaru na Trgu Stjepana Radića 2. 

Temeljem članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni 
glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13) i članka 24. Odluke o autotaksi prijevozu na 
području Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/12), 
Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku o osnivanju i imenovanju Ispitne 
komisije za provođenje provjere znanja vozača autotaksi vozila. 
 

4. Investicijsko održavanje 
 

Izvršen je servis strojarnice te čišćenje i sanitacija bazena za kupališnu sezonu 
2016. 
   

KAPITALNA ULAGANJA 
 
  1. Energetska obnova sportske dvorane Sokolana II u Bjelovaru 
 

Izvršeni su dodatni radovi na Energetskoj obnovi sportske dvorane Sokolana II u 
Bjelovaru u iznosu od 117.335,00 kn. 
 Ukupna vrijednost investicije iznosila je 399.212,66 kn sa PDV-om. 
 

2. Ulaganja Gradski bazen 
 

Na Gradskom bazenu u Bjelovaru izvršeni su građevinski, vodoinstalaterski, 
limarski i elektroinstalaterski radovi. 
 
 

STAMBENO ZBRINJAVANJE 
 

U razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine Gradonačelnik Grada Bjelovara 
sklopio je 16 Ugovora o najmu stana vezana uz ponovni najam stana, 1 Anex Ugovora 
o najmu stana vezan uz uzimanje stana u najam i 1 Anex Ugovora o podnajmu stana 
vezan uz davanje stana u podnajam, a sve temeljem Odluke o davanju stanova u 
najam („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/13). 
 

ULAGANJA U STANOVE 
 

Na tekuće i investicijsko održavanje stanova utrošeno je 49.640,21 kuna sa PDV-
om (odvajanje plinskog priključka u kući na Đurđevačkoj cesti 159, renoviranje 
kupaonice u stanu u I. Viteza Trnskog 20 i renoviranje kupaonice u kući u D. Grganića 
43).  
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KORIŠTENJE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE 
 

Temeljem Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke 
rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina 
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/13), Gradonačelnik Grada Bjelovara sklopio 
je Anex Ugovora o sufinanciranju sanacije i obnove pokrova krova građevine vezan uz 
produljenje roka izvršenja Programa za 2015. godinu. 
 Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje Programa 
sanacije i obnove pročelja i krovova građevina KLASA: 612-08/16-01/2, URBROJ 
2103/01-01-16-3 od 25.03.2016. godine raspisan je i u tijeku je provedbe Javni poziv 
za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina koje se nalaze u užoj 
gradskoj jezgri odnosno „Kulturno-povijesnoj cjelini grada Bjelovara“ za 2016. godinu.  
 

JAVNI POZIVI KOJE JE OBJAVIO GRADONAČELNIK  
 

1. Javni poziv – Financiranje udruga iz područja gospodarstva; 

 

2. Javni poziv – Bespovratne potpore (subvencije) za poticanje malog i srednjeg 

poduzetništva Grada Bjelovara za 2016.;  

 
3. Javni poziv - Sufinanciranje programa i projekata udruga iz fondova EU i 

partnerstva; 

 
4. Javni poziv za dodjelu  poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela 

troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima; 

 
5. Javni poziv za dodjelu  poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela 

troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – 
Izobrazba o održivoj uporabi pesticida, i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja 
(prskalica i raspršivača) na području grada Bjelovara; 
 

6. Javni poziv za dodjelu korištenja poticajnih financijskih sredstava za 
sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela, pčelarima sa područja Grada 
Bjelovara; 
 

7. Javni poziv za dodjelu  poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela 
troškova za plasteničko - stakleničku proizvodnju i  zaštitu višegodišnjih nasada 
od tuče u voćarstvu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; 

 
8. Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje 

autohtonih pasmina goveda – simentalac; 
 
9. Javni poziv za dodjelu  poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih 

goveda –  umjetno osjemenjivanje plotkinja. 
 

 
 

 



14 

 

SUBVENCIJE GRADA 
 
           U Proračunu za 2016. godinu u Programu subvencije potpore i naknade 
planirana su sredstva u iznosu 3.871.000,00 kuna, a u razdoblju I-VI mjesec 2016. 
godine,  realizirano je 1.149.001,16  kuna ili 29,68 %. 
 

 Plan 2016. 

godina  

Izvršenje 

01. - 6. mj 2016. 

god. 

%  

Izvršenja 

uređenje gradskog 

zemljišta 

84.000,00 20.190,50 13,94 

subvencije,certif.ISO,Haccp, 

Global gap itd. 

20.000,00 0,00 0,00 

subvencije ovčari 

 

20.000,00  0,00 0,00 

osnivanje Klastera 

 

20.000,00 0,00 0,00 

umjetno osjemenjivanje 200.000,00 22.100,00 11,05 

simentalac 100.000,00 0,00 0,00 

povrtlari-plastenici      20.000,00 0,00 0,00 

pregled prskalica 20.000,00 100,00 0,50 

pčelari 20.000,00 0,00 0,00 

sirari 20.000,00 0,00 0,00 

voćari 20.000,00 0,00 0,00 

eko-integrirana proizvodnja 20.000,00         0,00 0,00 

subvencija kamata 1.300.000,00 556.802,41 42,83 

tradicijski obrti 

 

30.000,00 

 

0,00 0,00 

elementarne nepogode 100.000,00 0,00 0,00 

udruženje obrtnika 100.000,00 16.514,50 16,51 

udruge građana 

(pčelari,konji….) 

100.000,00 7.000,00 7,00 

takmičenja-orači 40.000,00 0,00 0,00 

stručno usavršavanje 

poljoprivrednika 

90.000,00 0,00 0,00 

sudjelovanje na proljetnom i 

jesenskom sajmu-Gudovac  i  

ostali sajmovi 

210.000,00 41.107,00 19,57 

cert.poljop.proizvoda 10.000,00 1.554,00 15,54 

projekt zaštite pasmine konja 

- Gidran 

50.000,00 0,00 0,00 

projekt zaštite autohtonog 

sira 

50.000,00 0,00 0,00 
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UGOVORI VEZANI UZ PROJEKTE 

 

Gradonačelnik je potpisao ugovor o sufinanciranju VIP projekta "Povećanje 
konkurentnosti proizvođača mlijeka inovativnim sustavom kontrole mlijeka: od farme 
do mljekomata " s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, 

Ugovor o međusobnoj suradnji na izradi studije „Program reafirmacije uzgoja 
gidrana u RH“ s Sveučilištem u Zagrebu, Agronomskim fakultetom. 
 

CERTIFIKATI 
 
 Temeljem Sporazuma o pristupanju projektu „Certificirane seljačke tržnice“  

zaključenog 21. rujna 2012. Gradonačelnik je 30. lipnja 2016. uručio 39 certifikata OPG-

ima s područja Grada Bjelovara. 

  

KREDITIRANJE  
 
      Grad Bjelovar  je Odlukom o kreditiranju poduzetnika sa 6 zainteresiranih banaka 
(ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d, RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.,  
PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica, ZAGREBAČKA BANKA  d.d. Zagreb, Croatia 
d.d.  i HPB) formirao kreditnu liniju BJELOVARSKI PODUZETNIK - 2013., za 
kreditiranje poduzetnika s kreditnim fondom od 30.000.000,00  kuna. 
        Grad Bjelovar subvencionira kamatu na poduzetničke kredite po stopi od 2,00%, 
što za razdoblje I -VI mjesec 2016. godine iznosi 556.802,41 kuna. Tražena su  
kreditna sredstva za nabavu opreme, postrojenja, izgradnju ili kupnju novih 
proizvodnih, poslovnih i skladišnih prostora. 

Zaključno sa 27. listopada 2015. godine, iskorišten je kreditni fond u iznosu od 
27.437.291,33 kune ili 91,46 %, kreditna linija je  zaključena. 
          Odlukom Gradskog vijeća Grada Bjelovara, formirana je nova kreditna linija 
Bjelovarski poduzetnik 2016. godine, 9. ožujka 2016. godine donijet je Pravilnik o 
subvencioniranju kamata iz kreditne linije  „Bjelovarski poduzetnik 2016“, potpisani su 
Sporazumi sa bankama o načinu provedbe kreditne linije, imenovani su članovi 
Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za novu kreditnu liniju, te je raspisan i 
objavljen Javni poziv poduzetnicima za korištenje kreditnih sredstava  iz kreditne linije 
„Bjelovarski poduzetnik 2016“ do iskorištenja sredstava. U pripremi je izrada i objava 
Javnog poziva za sufinanciranje kamata na kredite poduzetnika iz kreditne linije 
„Bjelovarski poduzetnik 2016.“, od strane Grada Bjelovara. 
        
 

Bjelovarski sajam Bjelovar 475.000,00 237.500,00 50,00 

sanacija fasada u zaštičenoj 

jezgri 

100.000,00                     0,00 0,00 

ostale komunalne usluge 

( ambrozija, lešine, šapa) 

457.000,00 142.077,00 31,09 

deratizacija i dezinsekcija 195.000,00 104.055,75 53,36 

Ukupno: 3.871.000,00 

 

1.149.001,16 

 

29,68 
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JAVNA NABAVA   
 
         Iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo proveden je 1 (jedan) postupak 
javne nabave:  

- nabava prirodnog plina za razdoblje od jedne godine (Ugovor temeljem 
Okvirnog sporazuma – 341.403,66 kn. 

     Provedena su još 2 (dva) postupka javne nabave za druge Upravne odjele i to: 
-  Tajništvo –2 (dva) Ugovora temeljem Okvirnog sporazuma – 576.502,31 kn. 

Za Javne nabave kod kojih je postupak proveden donesene su Odluke o odabiru te su 
potpisani Ugovori. 
 
      Provedeno je i 27 postupaka bagatelne nabave prema Uputama Gradonačelnika 
od 10. siječnja 2014. godine za sve upravne odjele: 

- Tajništvo: 3 postupka – 95.441,50 kn, 
- UO za društvene djelatnosti – 6 (šest) postupaka – 1.317.040,781 kn, 
- UO za gospodarstvo – 2 (dva) postupka – 171.250,00 kn, 
- UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – 16 (šesnaest) postupaka 

– 4.177.987,07 kn. 
       Za bagatelne nabave kod kojih je postupak proveden donesene su Odluke o 
odabiru te su potpisani Ugovori. 
 

ULAGANJA U MJESNE ODBORE 
 
        U prvoj polovici proračunske 2016. godine, od planiranih 2.167.000,00 kuna 
rashoda za rad mjesnih odbora, utrošeno je  565.345,81  kuna, ili 26,09 %.  
        Na  tekuće investicijsko održavanje objekata utrošeno je  26.033,01 kuna i to na: 
uređenje prostorija doma MO Tomaš – sanacija poda na katu, MO  Ždralovi- bojanje 
zidova, MO A.G.Matoš postavljanje nadstrešnice , MO Trojstveni Markovac – bojanje 
zidova,  MO Gudovac - intervencije na vodovodnim instalacijama, MO Ante Starčević 
- sanacija cijevi u sanitarnom čvoru, MO Novoseljani -  ugradnja tavanskih prozora i 
popravak brava na vratima i ostalo. 
         Na tekuće investicijsko održavanje postrojenja i opreme utrošeno je 25.532,04 
kuna i to: pregled instalacija centralnog grijanja, plinskih peći, plinskih bojlera i 
puhalnika u zgradama mjesnih domova u kojima su instalirani, uređenje stolova – 
ugradnja gornjih ploča u MO Novoseljani,  A.G.Matoš i Trojstveni Markovac, i ostali 
sitni popravci. 
       Kapitalna ulaganja u objekte mjesnih odbora u  iznosu od 34.889,32 kune odnose 
se na zamjenu dijela vanjske stolarije na objektu  MO Prokljuvani, uređenje mljekarske 
kućice u Velikom Korenovu, te postavljanje tavanskog prostora na zgradi doma MO 
Patkovac. 
        Nabavljeni su stolovi u kompletu sa klupama za potrebe MO Hrgovljani i Kokinac 
u iznosu od 13.545,81 kuna.      
 
 

 MANIFESTACIJE GRADA 
 

U razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine Grad je sudjelovao na 19. 
Međunarodnom proljetnom, poljoprivrednom sajmu u Gudovcu na kojem je 
prezentirano gospodarstvo, poduzetništvo i poljoprivreda Grada Bjelovara. 
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PROJEKTI EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U 
KOJIMA JE SUDJELOVAO GRAD BJELOVAR  

 
Europski fond za regionalni razvoj  
 

4c1.1. „Izrada glavnog projekta energetske obnove Dječjeg vrtića Bjelovar, 
Bjelovar“  

 
             Grad Bjelovar prijavio je projekt u okviru mjere 4c1.1. Pilot projekt Izrada 
projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora 
energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja pod 
nazivom „Izrada glavnog projekta energetske obnove Dječjeg vrtića Bjelovar, Bjelovar“ 
za objekt na adresi Trg A. G. Matoša“. Za navedeni projekt potpisan je Ugovor K.K. 
04.2.1.01.0118  na odobreni iznos od 41.875,00 kuna s PDV-om. Projekt je u fazi 
provedbe s rokom završetka 1.9.2016.  
 

4c1.2. „Energetska obnova Dječjeg vrtića Bjelovar, Bjelovar“  
 

          Grad Bjelovar je prijavio projekt u okviru mjere 4c1.2. Pilot projekt Energetska 
obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje 
obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja pod nazivom „Energetska obnova Dječjeg 
vrtića Bjelovar, Bjelovar“ za objekt na adresi A. Stepinca. Ukupna vrijednost projekta 
iznosi 3.770.129,25 kuna, od čega je traženi iznos prihvatljivih troškova za 
sufinanciranje 2.326.089,44 kuna s PDV-om.  Projekt je odobren, a čeka se 
potpisivanje Ugovora od dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 2.090.993,25 kuna 
s PDV-om.  
 
Fond europske pomoći za najpotrebitije (fead)  
 
           Grad Bjelovar je prijavitelj projekta „Djetinjstvo bez gladi“ prijavljenog na 
Ministarstvo socijalne politike i mladih u okviru natječaja Fond europske pomoći za 
najpotrebitije pod nazivom „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od 
siromaštva“. Projekt je prijavljen u partnerstvu s I., II., III., IV. i V. osnovnom školom 
Bjelovar, a prijavljena vrijednost projekta je 637.101,00 kuna s PDV-om. Projekt je 
trenutno u fazi evaluacije.  
 
Europski socijalni fond  
 
         Grad Bjelovar je u partnerstvu s I., II., III., IV. i V. osnovnom školom Bjelovar 
prijavio projekt osiguranja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika 
za školsku godinu 2016./2017. pod nazivom „Sinergijom do uspješnije zajednice“. 
Projekt se prijavljuje u dvije faze. Do srpnja 2016. godine prijavljena je i odobrena Faza 
I. Ukupna vrijednost projekta je 1.848.463,52 kuna, a tražena vrijednost 1.688.739,60 
kuna. U srpnju je prijavljena i Faza II. projektnog prijedloga. Projekt je trenutno u fazi 
evaluacije. 
 
Javni pozivi u kojima je sudjelovao Grad Bjelovar kao prijavitelj i partner  
 

Grad Bjelovar je Matici umirovljenika Bjelovar izradio projektnu prijavu za projekt 
„60+“ u okviru kojega je i partner na projektu, na „Poziv za prijavu projekata usmjerenih 
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unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u 
lokalnoj zajednici“ objavljenog od Ministarstva socijalne politike i mladih vrijednosti 
79.730,00 kuna, a koji je odobren s iznosom od 45.000,00 kuna te je u fazi provedbe. 
Na isti Poziv, Grad Bjelovar je i partner na projektu Udruzi tjelesnih invalida Bjelovar 
za istoimeni naziv projekta „60+“ ukupne vrijednosti 100.000,00 kuna, a tražene 
vrijednosti 80.000,00 kuna, no projekt nije odobren za financiranje. 

  
Grad Bjelovar je prijavio projekt „Izgradnja oborinske odvodnje i 

rekonstrukcija cesta u Radničkom naselju prema projektu: Izgradnja fekalne i 
oborinske kanalizacije te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području 
Radničkog naselja u Bjelovaru, faza III“ ukupne vrijednosti 1.764.344,81 kuna, od 
čega je tražena vrijednost 850.000,00 kuna za koji nije odobrena financijska podrška 
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.  

 
Dječji vrtić Bjelovar je u partnerstvu s Gradom Bjelovarom prijavio projekt 

„Razigrani vrt“ za natječaj INA-Industrija nafte d.d. „Zeleni pojas“ ukupne vrijednosti 
29.848,42 kuna, a tražene vrijednosti 23.878,74 kuna, koji nije odobren za financiranje. 
III. osnovna škola Bjelovar je u partnerstvu s Gradom Bjelovarom prijavila projekt 
„Ozelenimo treću“ na Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša 
i prirode 2016. "Zeleni pojas" objavljenog od INA d.d. i na poziv HEP d.d. „Svijetlo na 
zajedničkom putu“. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 29.999,02 kuna, a tražena 
vrijednost 23.999,02 kuna. Za projekt u okviru natječaja HEP d.d. ukupna vrijednost 
projekta iznosila je 42.000,00 kuna, a tražena vrijednost 35.000,00 kuna. Oba projekta 
nisu odobrena za financiranje.  

 
Grad Bjelovar je prijavio projekt „Rekonstrukcija Ulice braće Diviš u 

Bjelovaru“ na Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći 
gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2016. godinu 
objavljenog od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, ukupne vrijednosti 
622.497,50 kuna, a tražene vrijednosti 350.000,00 kuna. Projekt je u fazi evaluacije. 
 

Grad Bjelovar je prijavio projekt „Sinergijom do uspješnije zajednice“ 
ugovorenog u 2015. godini u okviru Europskog socijalnog fonda za sufinanciranje 
dijela prihvatljivih troškova projekta koji su obveza Grada Bjelovara. Projekt je prijavljen 
na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata 
na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i 
fondova Europske unije, pri čemu je ukupna vrijednost projekta 132.544,08 kuna, 
tražena vrijednost sufinanciranja u iznosu od 92.780,85 kuna za koji je i odobreno 
sufinanciranje (najviše 70% sufinanciranja zbog III. skupine po indeksu razvijenosti). 
Trenutno se očekuje potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekta.  

 
Grad Bjelovar prijavio je projekt „Izrada projektne dokumentacije za uređenje 

Spomen područja „Barutana 1991.“ na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, 
postavljanja ili uređenja spomen – obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, 
sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini na području 
Republike Hrvatske kojega je objavilo Ministarstvo branitelja. Odobreno je 80.000,00 
kuna, dok Grad Bjelovar sufinancira s iznosom od 1.117, 50 kuna. Po uvjetima javnog 
poziva, Grad Bjelovar je projekt prijavio u partnerstvu s Udrugom dragovoljaca i 
veterana Domovinskog rata RH, Ogranak Bjelovar. Projekt u provedbi do 15.12.2016.  
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Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata BBŽ u partnerstvu s Gradom 
Bjelovarom prijavila je na natječaje Ministarstva branitelja tri projekta na dva poziva. 
Na poziv „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata“ Udruga je prijavila dva projekta 
„Putevima bjelovarskih branitelja“ ukupne vrijednosti 63.342,56 kuna, a tražene 
vrijednosti 50.342,56 kuna i projekt „Znajući prošlost u sigurniju budućnost“ 
ukupne vrijednosti 104.928,41kuna, a tražene vrijednosti 99.928,41 kuna. Na poziv 
„Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja“ 
Udruga je u partnerstvu s Gradom Bjelovarom prijavila projekt „Susreti prijatelja“ 
ukupne i tražene vrijednosti 313.510,68 kuna. Odluka o prihvaćanju partnerstva za 
projekt „Putevima bjelovarskih branitelja“ za prijavu projekta Udruge hrvatskih 
dragovoljaca Domovinskog rata BBŽ na Javni poziv Ministarstva branitelja „Promicanje 
vrijednosti Domovinskog rata“. Projekti su u fazi evaluacije. 

 
Udruga tjelesnih invalida je u partnerstvu s Gradom Bjelovarom prijavila projekt 

„VOLONTIRANJE-UČENJE-SURADNJA“ na javni poziv Ministarstva socijalne 
politike i mladih „Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara 
u 2016. godini“ ukupne i tražene vrijednosti 150.000,00 kuna. Odluka o prihvaćanju 
partnerstva za projekt „VOLONTIRANJE-UČENJE-SURADNJA“ Udruge tjelesnih 
invalida Bjelovar za prijavu na javni poziv Ministarstva socijalne politike i mladih „Poziv 
za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2016. godini“. 
Projekt je u fazi evaluacije. 

 
Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva je u partnerstvu s Gradom 

Bjelovarom prijavio projekt „Informativni centar za mlade LIKE“ na natječaj 
Ministarstva socijalne politike i mladih pod nazivom „natječaj za financiranje lokalnih 
informativnih centara za mlade u 2016. godini“ ukupne vrijednosti 138.985,12 kuna, a 
tražene vrijednosti 119.949,12 kuna. Odluka o prihvaćanju partnerstva Grada 
Bjelovara na projektu „Informativni centar za mlade LIKE“, Bjelovarskog centra za 
razvoj civilnog društva, prijavljenog na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih 
pod nazivom „natječaj za financiranje lokalnih informativnih centara za mlade u 2016. 
godini“.  Projekt je u fazi evaluacije. 

 
Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba je u partnerstvu s 

Gradom Bjelovarom, Komercijalnom i trgovačkom školom Bjelovar, Srednjom školom 
Tina Ujevića i Bjelovarskom udrugom za edukaciju i motivaciju, prijavio projekt 
„Aktivni mladi za ravnopravnost“ ukupne vrijednosti 147.955,99 kuna, tražene 
vrijednosti 135.955,99 kuna. Odluka o prihvaćanju partnerstva Grada Bjelovara na 
projektu „Aktivni mladi za ravnopravnost“, Centra za edukaciju, savjetovanje i 
istraživanje, Zagreb, prijavljenog na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta pod nazivom „Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u 
području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 
2016./2017.” Projekt je u fazi evaluacije. 

 
Grad Bjelovar, kao partner na projektu, izradio je projektnu prijavu kao pomoć 

Udruzi roditelja djece s teškoćama u razvoju „Bjelovarski leptirići“ za projekt 
„Odrastimo zajedno“ koji je prijavljen na „Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava 
projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i 
mladih u školskoj godini 2016./2017.” Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 
ukupne vrijednosti 168.568,96 kuna, a tražene vrijednosti 158.568,96 kuna. Projekt je 
u fazi evaluacije. 
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Udruga informatičara Bjelovarsko-bilogorske županije u partnerstvu s Gradom 
Bjelovarom i IV. osnovnom školom Bjelovar, prijavila je projekt „STEM-4“ ukupne i 
tražene vrijednosti 84.680,00 kuna. Odluka o partnerstvu Grada Bjelovara na projektu 
„STEM-4“, Udruge informatičara Bjelovarsko-bilogorske županije, prijavljenog na 
natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Natječaj za dodjelu 
bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i 
obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2016./2017.” Projekt je u fazi evaluacije. 

 

 

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA BJELOVARA 2016-2020 (tijek izrade 
siječanj-lipanj 2016.) 
 
           Grad Bjelovar započeo je s izradom strateškog dokumenta, Strategije razvoja 
grada Bjelovara za period 2016.-2020. godine kojoj je cilj utvrditi razvojne potrebe 
grada Bjelovara, usmjeriti lokalne resurse prema otvaranju novih radnih mjesta te 
podizati kvalitetu života, uz suradnju javnog i privatnog sektora. 
            Aktivnosti i procedure provode se na striktno utvrđenoj sadržajnoj strukturi 
dokumenta, što ga čine sljedeća poglavlja i dodatak: Uvod, Sažetak, Osnovna analiza 
s ocjenom stanja, Rezultati provedbe prijašnje strategije, SWOT-analiza, Vizija i 
strateški ciljevi, Prioriteti i mjere, Politika prema posebnim područjima, Financijski plan, 
Provedba, Praćenje i izvještavanje te Dodaci. 
            Sukladno navedenom, od konstituirajuće sjednice Partnerskog vijeća Grada 
Bjelovara i prvog sastanka članova radnih skupina, održanih u prosincu 2015., u prvoj 
polovici 2016. godine održane su 2 radionice/sastanka Partnerskog vijeća i 3 
radionice/sastanka radnih skupina za izradu dokumenta. Kroz navedene radionice, od 
siječnja do lipnja 2016. godine provedena je Osnovna analiza, a nakon toga i SWOT 
analiza, u sadržaju i strukturi. Osnovna analiza uključuje baze podataka i ocjenu stanja 
po područjima (strukturirano u sedam definiranih područja: Identitet, Okoliš, 
Infrastruktura, Gospodarstvo, Društvo, Prostor i Upravljanje razvojem) s definiranim 
razvojnim problemima i razvojnim potrebama. Raspoložive baze podataka u Osnovnoj 
analizi, su u suradnji svih Ureda i ostalih sudionika u izradi prošle prvu fazu provjere 
podataka i tekstova, te dopuna i korekcija sukladno novim spoznajama i aktualnim 
razvojnim problemima i potrebama. 
           Izrađena je SWOT analiza koja je utemeljena na izrijekom utvrđenom sadržaju 
te uključuje definirane snage i slabosti, te prilike i prijetnje u tri područja (Gospodarstvo, 
Komunalne djelatnosti, Društvene djelatnosti i Udruge). Pri tome SWOT analiza sadrži 
prikaz onih snaga, slabosti, prilika i prijetnji koje su identificirane kao „ključne“, tj. 
najbolje ističu obilježja pojedinog sektora. Sve kategorije i njihove sastavnice su 
formulirane prvenstveno s orijentacijom na budući razvoj. 
           Nakon prvog Nacrta dokumenta, članovi PV i radnih skupina dali su svoje 
mišljenje i poslali završne prijedloge i mišljenja, prijedloge za izmjene, dopune i druge 
intervencije. Nakon toga  razrađeni su i utvrđeni zajednički prioriteti i strateški ciljevi na 
razini grada. Donesen je Drugi nacrt dokumenta, odnosno utvrđena je vizija i popis 
ciljeva, prioriteta, mjera te indikatora. Članovi PV-a i radnih skupina dužni su iščitati 
zadnju verziju te dostaviti konačne prijedloge i sugestije, a sljedeća, završna radionica 
planirana je u jesen 2016 kada će se utvrditi konačan nacrt dokumenta koji ide na 
javnu raspravu.  

Za administrativnu provedbu Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. 
zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara a konzultantske usluge 
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izrade i ex-ante evaluacije Strategije stoji 135.000,00 kn. U prvoj polovici 2016. godine 
plaćeno je 80.832,50 kn od ukupnog iznosa za izradu Strategije.   

 
PROJEKT BFC SEE – Certificiranje gradova s povoljnim poslovnim 
okruženjem 

 

          Gradonačelnik je donio Odluku o ulasku u proces recertifikacije Grada Bjelovara 

kroz program BFC SEE, te je potpisan Ugovor o recertifikaciji. Obzirom da je proces 

recertifikacije vezan za izradu strateškog dokumenta, Strategije razvoja grada 

Bjelovara 2016-2020, aktivnosti BFC projekta su se intenzivno provodile kroz radionice 

i proces izrade Strategije. Obzirom na navedeno, projekt će se provoditi u drugoj 

polovici 2016. godine i dijelom u 2017. godini.  Projekt je namijenjen obnovi BFC SEE 

certifikata koji je pokazatelj povoljnog poslovnog okruženja na području Grada 

Bjelovara za domaće i strane investitore. 

 Prateći metodologiju projekta, u periodu od siječnja do lipnja, a paralelno s 

izradom Strategije razvoja grada Bjelovara 2016-2020 intenzivno se radilo i na 

prikupljanju podataka i zadovoljavanju kriterija BFC projekta. Intenzivno se radi i dalje, 

a u rujnu slijedi radni sastanak koji će se održati s evaluatoricom zaduženom za pomoć 

oko provedbe istog. 

 

INVESTICIJSKI VODIČ ZA ULAGAČE-LETAK 
 

          U razdoblju od svibnja do lipnja 2016. godine - UO za gospodarstvo, u suradnji 
s UO za komunalne djelatnosti, pripremio je i izradio Investicijski vodič za ulagače, u 
obliku letka na hrvatskom i engleskom jeziku, čiji cilj je informirati i olakšati 
potencijalnim investitorima snalaženje u propisima i potrebnoj dokumentaciji pri 
realizaciji izgradnje poslovnih objekata na području grada Bjelovara. Ciljna skupina su 
tuzemni i inozemni ulagači (investitori i poduzetnici) koji planiraju pokrenuti ili proširiti 
poslovanje na području grada Bjelovara. Procedura i nazivi akata za gradnju u Vodiču 
temelje se na odredbama pozitivnih zakonskih propisa. Financijska sredstva za 
pripremu i tisak letka osigurana su u Proračunu Upravnog odjela za gospodarstvo. 
 
 
 

IV. PODRUČJE FINANCIJA I JAVNIH PRIHODA  
 
       Na temelju članka 47 stavka 1. točke 16. Statuta Grada Bjelovara i članka 16. 
stavka 1. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu kao  Rješenja 
o osnivanju Povjerenstva za popis novčanih sredstava, potraživanja i obveza po        
osnovu stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Povjerenstva za popis novčanih 
sredstava, potraživanja i obveza, sredstava od prodaje stanova, potrošnog materijala 
i zaliha robe u čajnoj kuhinji Grada Bjelovara kao i Povjerenstva za popis nepokretne 
imovine, opreme i sitnog inventara u vlasništvu Grada, povjerenstva su obavila poslove 
popisa, doneseni su zapisnici i odgovarajuće odluke.  
    Temeljem članka 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara i članka 
46. stavka 5. Zakona o proračunu, Gradskom vijeću je podnesen Izvještaj o 
preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu za 2015. godinu do 5% sredstava na 
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planiranim rashodima  za rashode za koje se nije moglo znati da će nastati a samim 
time se isti nisu mogli predvidjeti i planirati. 
     Na temelju članka 110. Zakona o proračunu te na temelju Pravilnika o 
financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu doneseno je Godišnje 
izvješće o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu i izrađeni su financijski 
izvještaji na dan 31.12.2015. 

 U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi u iznosu od 113.781.494,77 kn, 
dok su rashodi izvršeni u iznosu od 113.193.923,97 kn. 

Višak prihoda  na dan 31.12.2015. godine iznosi 1.591.515,65 kn.  
   U Proračunu Grada u razdoblju siječanj-lipanj 2016. ostvareni su prihodi u 
iznosu od 58.294.252,75 kn, dok su ukupni izdaci ostvareni u iznosu od 54.542.257,96 
kn. 

Višak prihoda na dan 30.06.2015. iznosi  5.343.510,44 kn. 
     U Upravnom odjelu za financije i javne prihode, obavljani su poslovi sintetičkog 
knjigovodstva po vrstama prihoda i analitikama, poslovi obračuna plaća i drugih 
naknada. Osim praćenja knjigovodstvenih promjena, dnevno su se iskazivale sve 
poslovne transakcije vezano na prihode i rashode. Dnevno i mjesečno su se usklađivali 
prihodi i primici sa Izvješćem FINA-e i rasporedom zajedničkih prihoda proračuna.  
         Temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom 
računovodstvu izrađeni su financijski izvještaji i predani nadležnim tijelima, kao i svi 
ostali mjesečni izvještaji utvrđeni posebnim pravilnicima ili propisima (JOPPD obrasci, 
PDV mjesečni izvještaj i ostalo).  
 
 

V. UNUTARNJA REVIZIJA 
 

Unutarnja revizija se u Gradu Bjelovaru obavlja u skladu s međunarodnim 
revizijskim standardima za unutarnju reviziju, te propisima i smjernicama koji uređuju 
unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj. 

U prvom polugodištu 2016. sukladno Godišnjem planu rada unutarnje revizije 
obavljena je Revizija procesa kontrole utroška proračunskih sredstava odobrenih 
Športskoj zajednici Grada Bjelovara te je započeta Revizija procesa ostvarivanja 
prihoda i izvršavanja rashoda Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar. 

Cilj provođenja unutarnjih revizija je pregledati sustav unutarnjih kontrola u 
revidiranom procesu te dati stručno mišljenje o njegovoj adekvatnosti, primjeni i 
djelotvornosti, kao i dati preporuke za poboljšanje. 

Izvješćem o provedenoj Reviziji procesa kontrole utroška proračunskih sredstava 
odobrenih Športskoj zajednici Grada Bjelovara izraženo je zadovoljavajuće mišljenje 
uz stanovite nedostatke koji će se otkloniti provedbom 12 preporuka od strane 
Zajednice te nadležnog Upravnog odjela. U ovom razdoblju provedene su sve 
preporuke dane u Reviziji procesa kontrole utroška proračunskih sredstava odobrenih 
za rad Visoke tehničke škole u Bjelovaru.  

Jedinica za unutarnju reviziju kontinuirano surađuje sa svim upravnim odjelima i 
odsjecima u Gradu Bjelovaru, daje stručna mišljenja i preporuke za unapređenje 
poslovanja.  Voditeljica Jedinice je prisustvovala obveznim seminarima i sastancima 
voditelja jedinica za unutarnju reviziju koje organizira Ministarstvo financija, a sukladno 
Naputku o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru. 
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VI. OSTALE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA 
 

U cilju ostvarivanja javnosti rada gradonačelnika i informiranja javnosti o radu 
Gradske uprave predstavnici medija redovito su izvješćivani i pozivani te kontinuirano 
prate sjednice Gradskog vijeća, konferencije za novinare, prijeme, prezentacije 
gradskih projekata i događanja i ostale aktivnosti Gradske uprave. 

Gradonačelnik je redovan sudionik svih manifestacija koje se tradicionalno 
održavaju u Gradu Bjelovaru. Od većih manifestacija u navedenom razdoblju održan 
je BOKfest,  Terezijana, IPEW- 13. međunarodni udaraljkaški tjedan.  

     Neke od aktivnosti koje Grad Bjelovar organizira, suorganizira ili je pokrovitelj te 
druge aktivnosti na kojima je gradonačelnik Grada Bjelovara sudjelovao - od siječnja 
do lipnja 2016. godine: 

- Dječje gradsko vijeće - sjednica 

- Obilježavanje smrti Stanislava Pavlića 

- Ženski odbojkaški turnir 

- Nastavak projekta pružanja socijalnih usluga – tiskovna 

- Skupština tehnološkog parka 

- Najava Međunarodnog tjedna udaraljkaša 

- Otvorenje izložbe Grupe Kontra 

- Skupština VZG Gudovac 

- Svečano otvorenje pogona kogeneracije  proizvodnje el. i toplinske energije 

- Izložba - To je Vojin Bakić 

- Skupština VZG Tomaš 

- Proglašenje sportaša Grada Bjelovara 

- Skupština VZG Ždralovi 

- Češka obec Večer Evergreena 

- Skupština VZG Galovac 

- Dr. Ante Ivanković predavanje – gidrani 

- Najava Mali BOKfest 

- MB Holding i Grad Bjelovar – tiskovna u Cigleni 

- Radionice III. OŠ 

- Međunarodni pčelarski sajam – otvorenje 

- Skupština VZG Raić 

- Lidrano 

- Posjet malih maškara 

- Spaljivanje fašnika 

- Snimanje emisije Za kormilom 

- Svjetski dan bolesnika 

- Radionica – Strategija razvoja grada Bjelovara 

- Obilježavanje dana jedinstvenog europskog broja Hitne službe 

- Skupština VZG Sirela 

- Skupština VZG Gornje Plavnice 

- Skupština VZG Brezovac 

- Skupština VZG Stančići 

- Partnersko vijeće - sjednica 
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- Dodjela dekanove nagrade Visoke tehničke škole 

- Turističko vijeće 

- Skupština udruga Gidrana u Čazmi 

- Skupština VZG Prespa 

- Skupština VZG Česma 

- Rukometni klub Bjelovar -RK Bjelovar - RK Osijek 

- ČEŠKA OBEC – izborna skupština   

- Skupština VZG Breza 

- Skupština VZG Veliko Korenovo 

- TISKOVNA- Sinergijom do uspješnije  zajednice 

- Projektni dan vrijednosti – II. OŠ 

- Lijepom našom 

- Međunarodni dan rijetkih bolesti 

- Skupština VZG – Ina 

- Liga protiv raka – Skupština 

- Predstavljanje zbornika – Matica hrvatska 

- Obilježavanje 25. obljetnice početka rata – Pakrac 

- Skupština VZG Prgomelje 

- Skupština VZG Novoseljani 

- Sastanak u DUUDI 

- Mimohod pobjednika – Pakrac 

- Tiskovana Ekonomski fakultet Rijeka u Bjelovaru 

- Otvorenje izložbe Optimalne projekcije 

- Skupština VZG Bjelovar 

- Otvorenje Malog BOK-a 

- Obilježavanje 80 godina rada Dječjeg vrtića Bjelovar 

- Otvorenje izložbe ručnih radova SUH 

- Promocija ljetopisa Ekonomske i birotehničke škole 

- Kazališna predstava slabovidnih i slijepih osoba 

- Obilježavanje međunarodnog broja PI – II. OŠ 

- Dječje gradsko vijeće Grada Bjelovara sastanak i tiskovna 

- Najava škole informatike 

- Sjednica Udruženja obrtnika 

- Predavanje kustosa Tomislava Matića - Od korizme do Uskrsa 

- Prodajna izložba i humanitarni koncert - II. OŠ 

- Dan Grada Pakraca 

- Dan narcisa 

- Pisanicom do uskrsa – Centar udruga 

- ORK Partizan - veterani - druženje igrača stare generacije 

- Prvenstvo RH u latinsko - američkim plesovima 

- Bjelovarska poetska večer 

- Radionica o provedbi Programa održivog razvoja lokalne zajednice 

- Hrvatska gosp. komora - Poziv za proširenu sjednicu strukovne grupacije 

- Tehno drvo – tiskovna 
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- Skupština Tehnološkog parka 

- Prelazak na jednosmjensku nastavu u područnoj školi Ždralovi II. OŠ 

- Izložba pisanica 

- Skupština Bjelovarskog sajma 

- Skupština Udruge roditelja poginulih branitelja 

- Javni radovi – potpisivanje ugovora 

- Otvorenje Međunarodnog bjelovarskog proljetnog sajma 

- Koncert Matice umirovljenika – Bjelovarski slavuji 

- Bjelovarski sajam - Predavanje - Zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH 

- Bjelovarski sajam - Predavanje Komasacija poljoprivrednog zemljišta 

- Dani medijske kulture – završna priredba II. OŠ 

- Skupština Obrtničke komore 

- Nacionalna kampanja - ČITAJ MI – treći rođendan na Dječjem odjelu 

- Najava Assiteja 

- Otvorenje 9. međužupanijskog sajma vježbeničkih tvrtki 

- Udruga za tov junadi BABY - BEEF – redovna skupština 

- Sastanak o voznom redu HŽ – Putnički prijevoz 

- Udruga 105. brigade HV Bjelovar - Redovna godišnja skupština 

- Otvorenje izložbe pasa 

- Obilježavanje obljetnice – Donji Mosti 

- Proljetni susret Mađara Grada Bjelovara 

- Promocija knjige Izgubljeni snovi 

- Smotra izvornog folklora 

- Otvorenje Assiteja 

- Dani otvorenih vrata HAZU – Zavod u Bjelovaru 

- Predstavljanje časopisa HAZU-a 

- Otvorenje novog shopping centra u Bjelovaru 

- Radionica Partnerstvo u zajednici 

- Foto klub Bjelovar – Internacionalni doživljaj baštine 

- Koordinacijski sastanak za Zelenu čistku 

- Dan Koprivničko-križevačke županije 

- Dječji vrtić – Hodajmo zajedno od Matoševog trga do Borika 

- Proljeće na Bilogori  

- Posjet ministra poljoprivrede Davora Romića 

- Prijam učenika – Erasmus 

- Dan otvorenih vrata Tehničke škole Bjelovar 

- Projektni dan Erasmus – 1. OŠ 

- Radna skupina – Strategija razvoja grada Bjelovara 

- Dan Općine Rovišće 

- Dodjela priznanja u Medicinskoj školi 

- Tiskovna – najava BOKfest 

- Zelena čistka 

- Turistička zajednica – Podjela ljetnica 
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- Dječja zmajada 

- Radio klub Nikola Tesla – dodjela priznanja 

- Jurjevdansko umivanje – Romska kuća 

- Primopredaja koslice NK Zvijerci 

- Klub veterana 7. Gardijska brigada PUMA BBŽ - molitva krunice uz paljenje 

svijeća 

- Književni susret Melita Kraus 

- UHDDR - Obilježavanje god. BLJESAK 

- Obilježavanje 21. obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak - u Novskoj 

- Međunarodni dan jazz-a – Čuvari sna 

- Obilježavanje 1. svibnja 

- BOKfest – predstava Ljubaf 

- Posjet II. OŠ – Tema: Što radi gradonačelnik 

- BOKfest – predstava U agoniji 

- Natjecanje iz robotike – IV. OŠ 

- BOKfest – predstava Na kraju tjedna 

- OŠ Rovišće – obilazak Gradske uprave 

- Obilježivanje Dana hrvatskog vatrogastva 

- BOKfest – predstava Remetinec 

- Zbirka pjesama – Žuti tramvaj – predstavljanje 

- Dan sestrinstva 

- Sastanak u Ministarstvu graditeljstva 

- Utrka mira 

- BOKfest – predstava Razvalit ću te po njušci 

- White City Riders – edukativni moto poligon 

- Atletski klub – Trčimo zajedno 

- BOKfest- Svjetska izložba glumaca 

- Moto alka 

- BOKfest- 24 Hour Play 

- BOKfest – retro party 

- Obilježavanje spomendana Zrinski i Frankopan 

- Rukometni BOK turnir 

- BOKfest – predstava Dame biraju 

- BOKfest – predstava Metoda za brak 

- Završna konferencija projekta Socijalno poduzetništvo - nove kompetencije 

komercijalista 

- BOKfest – predstava Voz 

- Crveni križ – otvorenje nove zgrade 

- Potpisivanje ugovora s udrugama  

- Odjel pedijatrije – Dan obitelji i sestrinstva 

- Mali olimpijac, sportske igre za djecu i roditelje 

- Skupština RK Bjelovar 

- BOKfest – predstava Glumac je glumac 

- IX. susreti tjelesnih invalida Hrvatske 



27 

 

- Najava izložbe Od utvrde do grada 

- Završna svečanost Dom učenika 

- Polaganje vijenaca i svijeća – bista dr. Franje Tuđmana 

- Tehnički zbor vatrogasnih postrojbi - VZG Bjelovar – STANČIĆI 

- Otvorenje lifta – prostor  „H8“ 

- Dan maturanata 

- Otvorenje izložbe u Gradskom muzeju Bjelovar Od utvrde do grada u povodu 

260. obljetnice 

- Dan otvorenih vrata JVP 

- Glazbeni tjedan, svečani koncert bjelovarske Glazbene škole 

- Podjela priznanja IV. OŠ 

- Dan Općine Veliko Trojstvo 

- Dan IV. OŠ 

- Proslava Majčinog dana I.OŠ 

- Skupština Specijalne jedinice Omega 

- Koncert KUD Bjelovar u povodu 22. godišnjice osnutka 

- Dan obitelji 

- Dan češke kulture – otvorenje izložbe i film u KMC 

- Dječje glazbeno zabavište – Voljenom gradu 

- Skupština Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara 

- Dan otvorenih vrata Udruge roditelja djece s teškoćama – Bjelovarski leptirići 

- Dan II. OŠ 

- Promocija publikacije Dječjeg vrtića Bjelovar – Naših 70 godina 

- Otvorenje Reciklažnog dvorišta 

- Dan Gimnazije Bjelovar 

- Dan HKOV-a 

- Dan otvorenih vrata Udruga tjelesnih invalida Bjelovar 

- Potpisivanje ugovora s udrugama u gospodarstvu 

- Najava malonogometnog turnira 

- Cvjetni korzo 

- Dodjela priznanja Fond Boža Tvrtković 

- Izložba maketa poznatih građevina 

- Dani V. OŠ 

- Konferencija VTŠ 

- Dan III. OŠ 

- Spomen na hrvatske žrtve u šumi Lug 

- Dječji folklorni susreti 

- Terezijana 

- Otvorenje 19. natjecanja VZG Bjelovar 

- NOGOGUR CIKLOFUR - predškol. djeca utrka biciklima bez pedala 

- NK Croatia Klokočevac - utakmica NK Croatia - NK Lipik 

- K Croatia - NK Moslavina i u 14 h ručak 

- Terezijana – Tamburijana 

- Skupština Sportske zajednice Grada Bjelovara 
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- Dan BBŽ 

- DJ Ciciban – završna svečanost 

- Bjelovarski Dan energije 

- Skupština Udruge obitelji poginulih branitelja  

- Obilježavanje 25. obljetnice Kluba veterana A satnije ZNG 

- Utakmica NK Sloga - NK Slaven Belupo 

- Soundtrack Ansambl  

- Koncert Renate Sabljak 

- Koncert  Darka Rundeka 

- Otvorenje turnira – Škola nogometa dr. Višić 

- Dolazak carice - HORKUD Golub - edukativno glazb. scen. Igra 

- Koncert Tom i Twistersi 

- Koncert Swingersi 

- Lutkarska predstava Pepeljuga 

- Koncert – The Shoppers 

- Koncert Boom Pacha Boom 

- Skupština Tehnološkog parka 

- Svečana priredba Matice umirovljenika Bjelovar 

- Predstavljanje romana I. Bodrožić 

- Koncert Podrium brass kvinteta 

- MO Patkovac – priključak na vodovod 

- Književna večer s Nenadom Stipanićem 

- Otvorenje tvornice namještaja VIK Iverali – nova hala 

- Tamburaški orkestar HORKUD Golub – nastup 

- Koestlinova čitaonica u parku 

- Festival ulične odbojke 

- 32. sportski susret klubova liječenih alkoholičara 

- Koncert Klape Bjelovar 

- Koncert Trilogija Rouge 

- OTVARANJE TURNIRA NK GALOVAC - 65. OBLJETNICA 

- Udruga žena Srce Bilogore – Zajedno do sreće 

- Moto alka 

- Dodjela nagrada 12. bjelovarskog salona „Šuma okom šumara“ 

- Kviz – Od utvrde do grada 

- Obilježavanje Svjetskog dana glazbe 

- Tiskovna – vrtići – EU natječaji 

- Karavana biciklista – Put prijateljstva Vukovar – Ljubljana 

- Dan Općine Severin 

- Susreti prijatelja UHDDR-a 

- Koncert Bjelovarski slavuji 

- Koncert Apollo 

- Ribolovno natjecanje - Udruga tjelesnih invalida 

- Aeromiting - Memorial D. Sobodić – Brezovac 

- Partnersko vijeće – Strategija razvoja grada Bjelovara 
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- Predstavljanje romana – Što će biti s nama? 

- Certificiranje tržnice 

- SUH – Izborna skupština 

 
U cilju postizanja što veće učinkovitosti rada i kvalitetnijeg pružanja usluga na 

službenoj internetskoj stranici Grada putem rubrika „Pitajte gradsku upravu“, „Pohvale 
i pritužbe“ koje su radi lakše dostupnosti postavljene na naslovnicu, redovito se 
zaprimaju pitanja, prijedlozi i pritužbe građana na koje se ažurno odgovara.  

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama u prvoj je polovici 2016. 
godine zaprimljeno osam zahtjeva za ostvarenje prava na pristup informacijama koji 
su prihvaćeni i u roku riješeni te su dostavljene tražene informacije. Mali broj zahtjeva  
još jedan je dokaz transparentnosti rada Gradske uprave. Naime, temeljem Zakona o 
pravu na pristup informacijama Grad Bjelovar objavljuje na službenoj internetskoj 
stranici opće i pojedinačne akte gradonačelnika i Gradskog vijeća, zapisnike sa 
sjednica Gradskog vijeća, informacije o održavanju sjednica Gradskog vijeća, 
informacije o postupcima javne nabave, obavijesti o raspisanim natječajima, obavijesti 
o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama te pregršt ostalih informacija, 
vijesti, priopćenja, poziva i obavijesti o događanjima. 

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama redovno se 
dostavljaju Povjereniku za informiranje sukladno navedenom Zakonu.   
 Svi su upravni odjeli Grada Bjelovara u svom svakodnevnom radu vodili brigu o 
kvaliteti, efikasnosti i unapređivanju rada Gradske uprave, te posebno o racionalizaciji 
i štednji proračunskih sredstava. Proračunska sredstva koristila su se sukladno 
donesenom Proračunu Grada Bjelovara za 2016. godinu i Odluci o izvršavanju 
Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu.  
 

Predlažem Gradskom vijeću Grada Bjelovara da razmotri i prihvati ovo 
Izvješće.  
  
 GRADONAČELNIK 

                                                                       Antun Korušec, dipl.politolog  
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            REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
           G R A D   B J E L O V A R 
                GRADONAČELNIK 
              GRADSKO VIJEĆE 

 

     U  razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine doneseni su sljedeći akti:  

 Odluka o produženju roka za podnošenje Izvješća nadzornog inženjera o 

izvršenju Programa sanacije pokrova krova građevine u Bjelovaru, F. Supila 

10/1 podnositelju Željku Štiviću iz Bjelovara;  

 Odluka o odabiru za izradu elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na 

okoliš sa pripremom dokumentacije i ishođenjem potvrde da je zahvat prihvatljiv 

za prirodu te izrada Idejnog projekta za ishođenje likvidacijske dozvole – 

sanacija napuštenog odlagališta Grginac; 

 Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne 

nabave za nabavu prirodnog plina za potrebe Grada Bjelovara u periodu od 

jedne godine; 

 Odluka o smanjenju zakupnine po Ugovorima o zakupu poslovnih prostora 

zaključenih do 31. prosinca 2012. godine; 

 Rješenje za produljenje rad ugostiteljskom objektu Caffe bar „Story“; 

 Odluka o doznaci financijskih sredstava za edukaciju stjecanja znanja i vještina 

u poljoprivrednoj djelatnosti – održiva uporaba pesticida; 

 Odluka o povjeravanju poslova organizacije Nastavnog centra u Bjelovaru; 

 Odluka o davanju suglasnosti za ugradnju pregradnog zida u poslovnom 

prostoru u prizemlju zgrade na Trgu E.Kvaternika 2; 

 Odluka o provedbi aktivnosti i mjera za učinkovito upravljanje i raspolaganje 

nekretninama Grada Bjelovara i imenovanju Tima za njihovu provedbu; 

 Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara (k.o. Trojstveni Markovac) u korist Općine Veliko Trojstvo; 

 Suglasnost Gradskoj pekari d.o.o. Bjelovar za davanje u zakup trgovačkom 

društvu STIL d.o.o. Bjelovar građevine izgrađene na pravu građenja upisanom 

u zk.ul.br. 8302 u k.o. Grad Bjelovar; 

 Odluka o suradnji s trgovačkim društvom Tehnološki park Bjelovar d.o.o. pri 

inkubaciji poduzetnika – početnika u 2016. godini; 

 Odluka o davanju stana u najam (16 Odluka); 

 Odluka o odabiru u postupku javne nabave za nabavu prirodnog plina za 

potrebe Grada Bjelovara u periodu od jedne godine;  

 Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za krčenje visokog raslinja na 

području Grada Bjelovara u 2016. godini;  

 Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za iskop i čišćenje odvodnih 

kanala na području Grada Bjelovara u 2016. godini; 



31 

 

 Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu geodetskih elaborata 

usklađenja nerazvrstanih cesta u k.o. Bjelovar, k.o. Gudovac i k.o. Ždralovi; 

 Odluka o provedbi istraživačkog Projekta „Mogućnosti povećanja rentabilnosti 

OPG primjenom biognojiva u proizvodnji pšenice i stočnog graška; 

 Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa ili projekata 

udruga iz Programa gospodarstva Grada Bjelovara za 2016. godinu;  

 Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnog posla održavanja 

nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;  

 Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnog poslova 

održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara; 

 Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2015. godinu; 

 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. 

godinu; 

 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2015. 

godinu;  

 Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad; 

 Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za uređenje okoliša Glazbenog 

paviljona u Bjelovaru; 

 Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu geodetskih elaborata 

biciklističkih staza u k.o. Gornje Plavnice, k.o. Višnjevac i k.o. Korenovo (cesta); 

 Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u 

zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Prgomelju 

površine 32m2; 

 Odluka o prestanku ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama u 

vlasništvu Republike Hrvatske k.o. Ciglena; 

 Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara k.o. Ciglena, za korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar; 

 Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju i 

druge oblike raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;  

 Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara, Vinkovićevo naselje, za korist Hrvatske elektroprivrede d.d.;  

 Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara k.o. Ciglena za korist HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.; 

 Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za davanje 

u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu 

Grada Bjelovara;  

 Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i 

neizgrađenog zemljišta u k.o. Bjelovar, Sredice, Grad Bjelovar i Prgomelje; 

 Rješenje za ugostiteljski obrt Caffe bar Story; 

 Rješenje za ugostiteljski objekt Mystic; 

 Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za preuzimanje izvedenih 

dodatnih radova na energetskoj obnovi sportske dvorane Sokolana II u 

Bjelovaru; 
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 Odluka o određivanju Dizala Đurđević- obrt za servis, remont i montažu dizala, 

za obavljanje poslova servisiranja dizala u proslovnoj zgradi na Trgu E. 

Kvaternika 7a u Bjelovaru; 

 Odluka o davanju suglasnosti za izgradnju spremišta za drva u dvorištu objekta 

u vlasništvu Grada Bjelovara Bedem ljubavi 1991 br.3 Bjelovar; 

 Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru stanja i primopredaju stambenih 

objekata;  

 Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje Programa sanacije i 

obnove pročelja i krovova građevina za 2016. godinu;  

 Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja 

propisanih uvjeta prijavljenih programa i projekata pristiglih na Javne pozive iz 

područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2016. godinu; 

 Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 

programa ili projekta pristiglih na Javnih poziv za financiranje programa udruga 

iz Programa gospodarstva Grada Bjelovara za 2016. godinu; 

 Odluka o organiziranju prijevoza djece polaznika predškole na području Grada 

Bjelovara; 

 Zaključak o izmjeni Zaključka o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika 

zapovjednika vatrogasnih postrojbi Grada Bjelovara; 

 Zaključak o izmjeni Zaključka o potvrdi imenovanja zapovjednika dobrovoljnih 

vatrogasnih društava na području Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara;  

 Odluka o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Program javnih 

radova „Pomoć zajednici“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;  

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2015. godinu; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

davanju u zakup dvorana u objektima Mjesnih odbora; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o gradskim 

porezima; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara;  

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Plana raspodjele 

sredstava spomeničke rente u 2015. godini; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o kriterijima za određivanje početne 

zakupnine za poslovne prostore; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na 

korištenje udrugama; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene 

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola 

Grada Bjelovar za prvo tromjesečje 2016. godine; 
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 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa o bespovratnih potporama 

(subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada 

Bjelovara; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele 

subvencija za održavanje i razvoj tradicijskih obrta; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele 

subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje (Certifikati ISO, 

HACCP, GLOBAL GAB, EN ISO 14001); 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika o kriterijima i načinu dodjele 

subvencije inovatorima; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele 

subvencije za otkup ovčje vune; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele 

subvencije za izgradnju i opremanje mini-sirana, mljekomata i usavršavanje 

sira;  

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o subvencioniranju kamata iz 

kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa potpore poljoprivredi na području 

Grada Bjelovara za 2016.-2020. godinu; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja 

poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda 

– simentalac; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja 

poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko 

– stakleničku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na 

obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja 

poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju 

stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – Izobrazba o održivoj 

uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na 

području grada Bjelovara;  

 Zaključak o utvrđivanju Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih 

financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela pčelarima 

s područja grada Bjelovara; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja 

poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku 

proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;  

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja 

poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda – umjetno 

osjemenjivanja plotkinja; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja 

„Sjever I – 1. dio – druga izmjena i dopuna“; 

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Prostornog plana 

uređenja Grada Bjelovara – treće izmjene i dopune – usklađenje sa Zakonom o 

prostornom uređenju; 
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 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima 

za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara;  

 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje 

komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada 

Bjelovara;  

 Odluka o odabiru bagatelne nabave za isporuku voća i povrća, špeceraja, mesa 

i mesnih prerađevina za potrebe Dječjeg odmarališta Grada Bjelovara u Novom 

Vinodolskom; 

  Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za uslugu deratizacije područja 

Grada Bjelovara;  

  Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za opremanje i uređenje 

dječjeg igrališta na Matoševom trgu u Bjelovaru; 

 Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izgradnju oborinskog kanala 

u dijelu naselja Veliko Korenovo; 

 Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za rekonstrukciju Ulice braće 

Diviš u Bjelovaru; 

  Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu Studije prostornog 

razvoja Grada Bjelovara; 

  Odluka o dodjeli gradskog prostora u prizemlju poslovne zgrade u Bjelovaru u 

Ulici I.V.Trnskog 12 površine 16,82m²; 

  Odluka o dodjeli gradskog prostora na katu poslovne zgrade u Bjelovaru, Trg 

E. Kvaternika 7a, površine 17,02m²; 

  Odluka o dodjeli prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Gudovcu 

površine 82,47m²; 

  Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog 

odbora u Prgomelju površine 32 m²; 

  Odluka o imenovanju projektnog tima za projekt 4c1.2. „Energetska obnova 

Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi A. Stepinca“; 

  Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Razigrani vrt“ Dječjeg vrtića 

Bjelovar za natječaj INA –industrija nafte d.d. „Zeleni pojas“; 

  Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni 

Istok (kčbr. 1165/1 k.o. Grad Bjelovar); 

  Odluka o izmjeni Odluke o davanju prava služnosti na lokaciji Ulica M. Krleže 

k.o. Nove Plavnice – Hrgovljani u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar; 

 Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni 

Istok kčbr. 1165/1 k.o. Grad Bjelovar; 

  Odluka o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Istok s trgovačkom društvu „Masiva 

d.o.o.“ Bjelovar; 

  Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i 

neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar; 

 Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara za korist HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb; 

 Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar i k.o. Brezovac) za korist HEP- Operatora 

distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb; 
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  Odluka o davanju u zakup kčbr. 315/2 zkulbr 1005 k.o. Bjelovar – Sredice; 

  Odluka o davanju u zakup kčbr. 424/5 zkulbr. 5035 k.o. Grad Bjelovar; 

  Odluka o davanju u zakup kčbr. 1800 zkulbr. 1998 k.o. Prgomelje; 

  Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti 

nekretnine za Ivana Novakovića; 

  Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i 

odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za održavanje i razvoj tradicijskih 

obrta sa područja Grada Bjelovara; 

  Odluka o osnivanju Povjerenstva za povođenje postupka zaprimanja i 

odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za uvođenje standarda kvalitete i 

certificiranje (certifikati ISO, HACCP, GLOBAL GAP, EN ISO 14001); 

  Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i 

odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za izgradnju i opremanje mini-

sirana, mljekomata i usavršavanje sirara sa područja Grada Bjelovara; 

  Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i 

odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija inovatorima sa područja Grada 

Bjelovara; 

  Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i 

odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za otkup ovčje vune sa područja 

Grada Bjelovara tijekom 2016. godine; 

 Odluka o raspisivanju javnih poziva o bespovratnim potporama (subvencijama) 

za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede Grada 

Bjelovara za 2016. godinu; 

  Pravilnik o postavljanju reklama; 

  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima postavljanja ugostiteljskih 

terasa na području Grada Bjelovara; 

  Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva; 

  Odluka o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za iznajmljivanje stana 

ili kuće; 

  Odluka o izmjeni Odluke o davanju prava služnosti na lokaciji u Gornjim 

Plavnicama k.o. Gornje Plavnice u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;  

  Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Novom Vinodolskom; 

  Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Ozelenimo Treću“ III. osnovne 

škole Bjelovar za natječaj INA – Industrija nafte d.d. „Zeleni pojas“; 

  Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Ozelenimo Treću“ III. osnovne 

škole Bjelovar za natječaj HEP d.d. „Svijetlo na zajedničkom putu“;  

  Odluka o prijavi projekta „Izrada projektne dokumentacije za uređenje Spomen 

područja „Barutana 1991“ za Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, 

postavljanja ili uređenja spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom 

ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini na 

području Republike Hrvatske Ministarstva branitelja;  

  Odluka o prihvaćanju partnerstva za projekt „Putevima bjelovarskih branitelja“ 

za prijavu projekta Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata BBŽ na 

Javni poziv Ministarstva branitelja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata“; 
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  Odluka o prihvaćanju partnerstva za projekt „Susreti prijatelja“ za prijavu 

projekta Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata BBŽ na Javni poziv 

Ministarstva branitelja „Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete 

življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI 

stradalnika i članova smrtno stradalog zatočenoga ili nestaloga hrvatskog 

branitelja iz Domovinskog rata“; 

  Odluka o prihvaćanju partnerstva za projekt „Znajući prošlost u sigurniju 

budućnost“ za prijavu projekta Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog 

rata BBŽ na Javni poziv Ministarstva branitelja „Promicanje vrijednosti 

Domovinskog rata“; 

  Odluka o prihvaćanju partnerstva za projekt „Volontiranje-učenje-suradnja“ 

Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za prijavu na javni poziv Ministarstva socijalne 

politike i mladih „Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih 

centara u 2016. godini;  

  Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne 

nabave za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada 

Bjelovara za period od jedne godine; 

  Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za obnovu pročelja Gradske 

knjižnice u Bjelovaru; 

  Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za najam razglasa, rasvjete i 

pozornice u 2016. godini;  

  Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izgradnju oproštajnog 

prostora s uređenjem okoliša na groblju u Prgomelju;  

  Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za rekonstrukciju Ulice M. 

Krleže od kbr. 131 do kbr.189 u Bjelovaru; 

  Odluka o davanju u zakup kčbr. 1809/6, zkulbr.2897, k.o. Grad Bjelovar;  

  Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. 

Grad Bjelovar i k.o. Gornje Plavnice; 

  Odluka o potpisivanju Sporazuma sa bankama o načinu provedbe kreditne 

linije „Bjelovarski poduzetnik  2016“ u 2016 godini;  

  Odluka o prihvaćanju donacije od trgovačkog društva „Stil d.o.o.“ Bjelovar; 

  Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara(k.o. Grad Bjelovar) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar;  

   Odluka o sklapanju Anexa Ugovora o najmu stana;  

  Odluka o sklapanju Anexa Ugovora o podnajmu stana; 

  Odluka o davanju stana u najam; 

  Odluka o odabiru u postupku javne nabave uredskog materijala za potrebe 

upravnih tijela Grada Bjelovara za period od jedne godine;  

  Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za obnovu pročelja i zamjenu 

prozora na zgradi V. OŠ Bjelovar u Bjelovaru;  

  Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za sanaciju vlage na zgradi II. 

OŠ Bjelovar-PŠ CENTAR u Bjelovaru;  

  Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata (18 Rješenja);  

  Odluka o osnivanju i imenovanju ispitne komisije za provođenje provjere znanja 

vozača autotaksi vozila; 
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  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta na kojem 

je izgrađena i postavljena kolna vaga u k.o. Prespa;  

  Odluka o načinu i rokovima izvršavanja Kupoprodajnog ugovora;  

  Sporazum o izvršavanju kupoprodajnog ugovora;  

  Suglasnost za ishođenje građevinske dozvole trgovačkom društvu 

KRONOSPAN CRO d.o.o. Bjelovar;  

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Grada Bjelovara za 2015. godinu; 

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni dijela granice područja 

naselja Novi Pavljani i Malo Korenovo; 

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o utvrđivanju teksta Ugovora o 

obavljanju komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta na području 

Grada Bjelovara; 

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja 

koncesija za razdoblje od 2017. do 2019. godine; 

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu; 

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o određivanju 

lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje 

manifestacija i postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara; 

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o odobravanju projekta izgradnje 

kotlovnice;  

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o sudjelovanju Grada Bjelovara u 

natječaju za potporu za izgradnju društvenog doma u naselju Plavnice Gornje; 

  Zaključak o utvrđivanju Odluke u sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju za 

potporu rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Staroplavničkoj ulici u naselju 

Plavnice Stare; 

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 

Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2015. godinu; 

  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu;  

  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2015. godinu; 

  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 

Grada Bjelovara za 2015. godinu;  

  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu;  

  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 

Grada Bjelovara za 2015. godinu;  

  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2015. godinu;  

  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih 

potreba Grada Bjelovara za 2015. godinu;  

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

gradskim porezima;  
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  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izradi 4. izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;  

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u 

poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 

području Grada Bjelovara;  

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

Prijedlog Statuta I. osnovne škole Bjelovar;  

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada 

Bjelovara za 2015. godinu; 

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite Grada Bjelovara za razdoblje od 2016. do 2019. godine;  

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada 

Bjelovara za 2016. godinu;  

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o osnivanju postrojbi i drugih snaga 

civilne zaštite Grada Bjelovara;  

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana rashoda Grada Bjelovara za 2016. 

godinu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 

imovini osnovnih škola Grada Bjelovara;  

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu 

sredstava za financiranje režijskih troškova sportskih objekata Grada Bjelovara 

za 2016. godinu; 

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na raspodjelu 

sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2016. godini; 

  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada 

Bjelovara za 2015. godinu;  

  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana povođenja aktivnosti u akciji „Gradovi 

i općine-prijatelji djece“ za 2016. godinu;  

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada 

Bjelovara;  

  Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti 

nekretnina; 

  Odluka o planu aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na 

nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara za 2016.-2017. godinu; 

 Ugovor zaključen s trgovačkim društvom Projekt d.o.o. Bjelovar za izradu 

projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice don Frane Bulića u Bjelovaru; 

 Ugovor zaključen s trgovačkim društvom Projekt d.o.o. Bjelovar za izgradnju 

mosta u Progomelju; 

 Ugovor zaključen s trgovačkim društvom VAJTA-PRO d.o.o. Bjelovar za radove 

održavanja fontane i javnih česmi – strojarski dio u Gradu Bjelovaru tijekom 

2016. godine; 

 Ugovor zaključen s Danicom Vivodinac, vl. obrta „ VIVI-A“ Bjelovar za radove 

održavanja fontane, paviljona i postolja kipova na Trgu E. Kvaternika u 

Bjelovaru i autobusnih nadstrešnica na području Grada Bjelovara;  

 Ugovor o zakupu dvorane (131 ugovor); 

 Ugovor o zakupu termina dvorane (54 ugovora); 



39 

 

 Ugovor za uređenje okoliša Glazbenog paviljona u Bjelovaru;  

 Ugovor za izradu geodetskih elaborata biciklističkih staza u k.o. Gornje 

Plavnice, k.o. Višnjevac i k.o. Korenovo (cesta); 

 Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara k.o. Ciglena, u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar; 

 Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara, Vinkovićevo naselje u korist Hrvatske elektroprivrede d.d.;  

 Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara k.o. Ciglena u korist HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.; 

 Ugovor o najmu stana (13 ugovora); 

 Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete na 

Trgu Eugena Kvaternika u Bjelovaru s Eningom d.o.o. Bjelovar; 

 Ugovor o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta na području 

zaštićene kulturno povijesne cjeline s Željkom Oskurušem iz Velike Pisanice; 

 Ugovor za obavljanje usluge skloništa za životinje u 2016. godini s područja 

Grada Bjelovara;  

 Ugovor za nabavu poštanskih usluga (poštarina, pisma, tiskanice i sl.) u periodu 

od jedne godine; 

 Ugovor za izradu elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sa 

pripremom dokumentacije i ishođenjem potvrde da je zahvat prihvatljiv za 

prirodu te izrada Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole – sanacija 

napuštenog odlagališta Grginac; 

 Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara (k.o. Ciglena) za korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb; 

 Ugovor o suradnji s trgovačkim društvom tehnološki park Bjelovar d.o.o. pri 

inkubaciji poduzetnika – početnika u 2016.; 

 Dodatak Ugovoru o suradnji s trgovačkim društvom tehnološki park Bjelovar 

d.o.o. pri inkubaciji poduzetnika – početnika u 2016.; 

 Ugovor za uslugu pranja automobila Grada Bjelovara u 2016. godini; 

 Ugovor za nabavu fotokopirnog aparata; 

 Ugovor o opskrbi prirodnim plinom krajnjeg kupca; 

 Ugovor za krčenje visokog raslinja na području Grada Bjelovara u 2016. godini; 

 Ugovor za iskop i čišćenje odvodnih kanala na području Grada Bjelovara u 

2016. godini; 

 Ugovor za izradu geodetskih elaborata usklađenja nerazvrstanih cesta u k.o. 

Bjelovar, k.o. Gudovac i k.o. Ždralovi; 

 Ugovor o osnivanju prava služnosti rekonstrukcije sustava javne odvodnje na 

nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara, k.o. Grad Bjelovar (4 ugovora); 

 Dodatak Ugovoru o najmu stana (2 ugovora); 

 Ugovor za nabavu uredskog materijala; 

 Ugovor o pružanju usluga čuvanja osoba i imovine za potrebe upravnih tijela 

Grada Bjelovara za period od jedne godine; 

 Ugovor za sanaciju vlage na zgradi II osnovne škole Bjelovar; 

 Ugovor za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade 

Dječjeg vrtića „Bjelovar“ u Bjelovaru; 
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 Ugovor za održavanje komunalne opreme (dječja igrališta, klupe, košarice i dr.); 

 Ugovor za uređenje prostora na Trgu E. Kvaternika 2 za prometno redarstvo; 

 Rješenja o produženju radnog vremena (18 rješenja); 

 Ugovor o sakupljanju praznih tonera i tintnih patrona s lokacije Gradske uprave 

Grada Bjelovara zaključen s trgovačkim društvom „Trio-M“ d.o.o. Varaždin; 

 Ugovor o donaciji zaključen s trgovačkim društvom Stil d.o.o. Bjelovar; 

 Ugovor za izgradnju staze između groblja Ždralovi u Bjelovaru; 

 Ugovor za nabavu i ugradnju 4 pametne klupe u Bjelovaru s Include j.d.o.o. 

Solin; 

 Dodatak Ugovoru br.47/14-VII FZT o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem 

Programa Fonda za razvoj turizma u 2014. godini zaključen s Ministarstvom 

turizma; 

 Odluka  o prihvaćanju popisa nepokretne imovine, opreme i sitnog inventara u  

vlasništvu Grada na dan 31.12.2015.; 

 Odluka o otpisu sitnog inventara; 

 Odluka o otpisu osnovnih sredstava; 

 Odluka o prihvaćanju popisa novčanih sredstava, potraživanja i obveza po  

osnovu stanova na kojima postoji stanarsko pravo na dan 31.12.2015.; 

 Odluka o prihvaćanju popisa novčanih sredstava, potraživanja i obveza,  

sredstava od prodaje stanova, potrošnog materijala i zaliha robe u čajnoj kuhinji  

Grada Bjelovara na dan 31.12.2015.; 

 Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za  

2015.; 

 Dodatak Ugovoru o osnivanju prava služnosti u korist Vodne usluge d.o.o. 

Bjelovar; 

 Ugovor za najam razglasa, rasvjete i pozornice u 2016. godini; 

 Ugovor za izradu prometnog projekta i eleborata ulica A. Kovačića i Trg 

A.G.Matoša, A. Stepinca, M.Bogovića i Trg hrvatskih branitelja; 

 Ugovor za izradu projektne dokumentacije za izgradnju prometnice i 

infrastrukture u zoni „Jug“; 

 Ugovor za izgradnju oproštajnog prostora s uređenjem okoliša na groblju u 

Prgomelju; 

 Ugovor za rekonstrukciju Ulice M.Krleže od kbr. 131 do kbr.189. u Bjelovaru; 

 Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kčbr. 1809/6, zkulbr.2897, k.o. 

Grad Bjelovar; 

 Dodatak Ugovoru o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa Ten Agra d.o.o. 

Bjelovar; 

 Ugovor o izradi Detaljnog Plana uređenja „Sjever I – 1. dio“ – druga izmjena i 

dopuna; 

 Ugovor o nadzoru nad radovima na rekonstrukciji Ulice braće Drviš zaključen s 

Uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva Ljubom Carek, dipl.ing.; 

 Ugovor o nadzoru (osiguranje građevinskog nadzora nad radovima na izgradnji 

oproštajnog prostora i uređenju okoliša na groblju u Prgomelju) zaključen s 

Artingom d.o.o. Bjelovar; 
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 Ugovor o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje „Energetska 

obnova IV osnovne škole Bjelovar“ davanjem sredstava pomoći zaključen s 

Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; 

 Ugovor o nadzoru na izgradnji oborinskog kanala u dijelu naselja Veliko 

Korenovo zaključen s Uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva Ljubom 

Carek, dipl.ing.građ.; 

 Ugovor za izradu i postavu panoa za lijepljenje obavijesti o smrti zaključen s Pal 

Alenom, vl.obrta za strojobravarske radove; 

 Ugovor za isporuku voća i povrća, špeceraja, mesa i mesnih prerađevina za 

potrebe Dječjeg odmarališta Grada Bjelovara u Novom Vinodolskom u 2016. 

godini; 

 Ugovor za uslugu obvezne preventivne deratizacije u 2016. godini na području 

Grada Bjelovara; 

 Ugovor za provođenje dezinsekcije komaraca u 2016. godini na području Grada 

Bjelovara; 

 Ugovor za opremanje i uređenje dječjeg igrališta na Matoševom trgu u 

Bjelovaru; 

 Ugovor za izgradnju oborinskog kanala u dijelu naselja Veliko Korenovo; 

 Ugovor broj 2 -06/16 za rekonstrukciju Ulice braće Diviš u Bjelovaru; 

 Ugovor za izradu Studije prostornog razvoja Grada Bjelovara; 

 Dodatak Ugovoru o osnivanju prava služnosti u korist Vodne usluge d.o.o. 

Bjelovar u Ulici M. Krleže u Hrgovljanima, k.o. Nove Plavnice – Hrgovljani; 

 Ugovor o kupoprodaji nekretnine s trgovačkim društvom „Masiva d.o.o.“ 

Bjelovar, Trg E. Kvaternika 1; 

 Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara; 

 Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar i k.o. Brezovac); 

 Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta Filić Terezi iz Bjelovara; 

 Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta Starčević Matinu iz Bjelovara; 

 Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta Tomac Ivanu iz Prgomelja; 

 Ugovor o djelu; 

 Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za uvođenje standarda kvalitete 

i certificiranje za 2016. godinu; 

 Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za inovatore za 2016. godinu; 

 Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za izgradnju i opremanje mini-

sirana, mljekomata i usavršavanje sirara s područja Grada Bjelovara; 

 Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za otkup ovčje vune za 2016. 

godinu; 

 

 

 



42 

 

 Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj tradicijskih obrta za 

2016. godinu; 

 

                                                                               GRADONAČELNIK 

                                                                  Antun Korušec, dipl.politolog 

 


