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GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

PREDMET: Izvješće o radu
- prosinac 2017. godine

gradonačelnika

Grada Bjelovara za razdoblje srpanj

Sukladno članku 35b. stavku 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01.,60/01.,129/05.,109/07.,125/08.,36/09.,
150/11., 144/12., 19/13.,-pročišćeni tekst, 137/15. -ispravak i 123/17.) i članku 48.
stavku 1. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13 i 1/18)
Gradskom vijeću Grada Bjelovara dostavlja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada
Bjelovara za razdoblje srpanj - prosinac 2017. godine.
Predlaže se Gradskom vijeću da navedeno Izvješće razmotri i usvoji.
Izvjestitelj po predmetnom Izvješću na sjednici Gradskog vijeća bit
gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA
Temeljem članka 48. stavka 1. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik
Grada Bjelovara", broj 2/13 i 1/18) podnosim Gradskom vijeću Grada Bjelovara
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA ZA RAZDOBLJE

SRPANJ - PROSINAC 2017. GODINE

Sukladno članku 35b. stavku 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01.,60101.,129/05.,109/07.,125/08.,36/09.,
150/11., 144/12., 19/13.,-pročišćeni tekst, 137/15. -ispravak i 123/17.) i članku 48.
stavku 1. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13 i 1/18)
Gradonačelnik je dužan dva puta godišnje podnijeti izvješće o svom radu.
Gradonačelnik zastupa Grad Bjelovar i nositelj je izvršne vlasti Grada Bjelovara.
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 srpanj - prosinac 2017. godine Gradonačelnik je donio 452 opća i
pojedinačna akta. Doneseno je 119 odluka, 54 zaključaka o utvrđivanju prijedloga
općih i drugih akata te drugih zaključaka, 2 rješenja. Sklopljeno je 247 različitih
ugovora, 4 dodatka ugovoru te 1 sporazum. Doneseno je više različitih izvješća,
planova i izmjena i dopuna planova, objavljeno je 7 javnih natječaja.
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 4 broja "Službenog glasnika Grada
Bjelovara".
Prijedlozi općih akata utvrđeni su i podneseni Gradskom vijeću Grada Bjelovara
na razmatranje i donošenje. U izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice Gradskog
vijeća.

Gradonačelnik

kao predlagatelj akata Gradskom vijeću sudjeluje u sjednicama
radnih tijela Gradskog vijeća. U razdoblju srpanj - prosinac 2017. godine održane su 2
sjednice Odbora za financije proračun, Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih
obitelji te Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbora za odgoj i obrazovanje,
Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu, Komisije za statut i poslovnik. Održane su
3 sjednice Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te po
jedna sjednica Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja, Odbora za gospodarstvo,
Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju te Komisije za izbor i imenovanje.
Sukladno članku 79. stavku 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (<<Narodne novine», broj 33/01, 60101-vjerodostojno tumačenje, 109/07,
129/05 i 36109, 150/11, 144/12, 19113, 137/15, 123/17) 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 je
po potrebi održavao kolegije sa zamjenicima i čelnicima upravnih tijela (pročelnicima i
tajnicom Gradskog vijeća), te voditeljicom Jedinice za unutarnju reviziju, na kojima su
se zauzimala stajališta te dodjeljivala zaduženja.

PREGLED IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA PO UPRAVNIM ODJELIMA

I. PODRUČJE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

1. PREDŠKOLSKI ODGOJ
U predškolske ustanove Grada Bjelovara smješteno je ukupno 1001 dijete, 481
u Dječji vrtić Bjelovar čiji je osnivač Grad Bjelovar, dok je 520 djece smješteno u četiri
privatna vrtića (Ciciban 210, Osmijeh 160, Pinokio 75 djece i Bubamara 75 djece).
Dodatno su sufinancirana djeca koja su smještaj našla u vrtićima drugih općina i
gradova (Rovišće 4). Također Grad Bjelovar dodatno sufinancira djecu smještenu u
dadiljskim obrtima (Zajednički obrt za usluge dadilja Palčica za 12 djece, Obrt usluge
dadilja Rafael za 6 djece, te Obrt usluge dadilja Zvjezdica za 11 djece). Sve financijske
obveze Grada Bjelovara prema korisnicima u predškolskom odgoju izvršene su u
cijelosti u promatranom razdoblju.
Grad Bjelovar je u rujnu 2016. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava za energetsku obnovu Dječjeg vrtića Bjelovar "Alojzije Stepinac", nakon
uspješne kandidature projekta na Otvorni poziv "Pilot projekt - Energetska obnova
zgrada i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju
djelatnost odgoja i obrazovanja". U prosincu 2017. godine završena je energetska
obnova Dječjeg vrtića Bjelovar "Alojzije Stepinac".
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Grad Bjelovar u listopadu 2017. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava za energetsku obnovu Dječjeg vrtića Bjelovar "A.G. Matoš", nakon uspješne
kandidature projekta na Otvoreni poziv "Energetska obnova zgrada i korištenja
obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i
obrazovanja".

2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
U osnovnim školama Grada Bjelovara u novu školsku godinu 2017/2018.
upisano je 3.070 učenika, 747 učenika u I. OŠ, 725 učenika u II. OŠ, 761 učenik u III.
OŠ, 771 učenik u IV. OŠ i 66 učenika u V. OŠ.
Materijalni i financijski rashodi svih pet osnovnih škola financiranih iz
decentraliziranih sredstava u cijelosti su doznačeni školama, te su sufinancirani
dodatni programi: školska kuhinja, projekt EU "Djetinjstvo bez gladi" (kroz projekt
osigurana je prehrana za 505 učenika slabijega imovinskog stanja), program
produženog boravka u I. OŠ Bjelovar, II. OŠ Bjelovar i IV. OŠ Bjelovar, sufinanciranje
troškova predškole, Glazbene škole, projekt EU "Sinergijom do uspješnije zajednice"
za osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju (kroz projekt
osigurano je 40 pomoćnika u nastavi za 43 učenika), te izdvajanje za projekte
Organizacije za mladež.
Grad Bjelovar je u promatranom razdoblju nastavio s ulaganjima u školske
objekte kroz kapitalna ulaganja, tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije s
ciljem dobivanja što funkcionalnijih uvjeta za odvijanje nastavnog procesa.
Ulaganja i održavanja odnosila su se na sanaciju vlage u II. OŠ PŠ Centar,
izradu fasade V. OŠ, izradu projektne dokumentacije za projekte energetske obnove
školskih objekata, rekonstrukciju školske kuhinje III. OŠ, zamjenu pokrova u I. OŠ PŠ
Nove Plavnice, te IV. OŠ PŠ Gornje Plavnice, zaštita betonskih elemenata IV. OŠ i
sportske dvorane, sanacija narušene statike I. OŠ PŠ Tomaš te zamjena peći u PŠ
Tomaš i PŠ Galovac.
Rad udruga financiran je sukladno Javnom pozivu za financiranje programa ili
projekata udruga iz programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017.
godinu, te Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih
potpora Udrugama iz sredstava proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu.
Putem navedenih Javnih poziva 5 udruga ostvarilo je sufinanciranje svojih
projekata/programa/aktivnosti iz Proračuna Grada Bjelovar.
Grad Bjelovar je u rujnu 2017. godine potpisao Ugovor od dodjeli bespovratnih
sredstava za energetsku obnovu II. osnovne škole Bjelovar, nakon uspješne
kandidature projekta na Otvoreni poziv "Energetska obnova zgrada i korištenja
obnovljiVih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i
obrazovanja".
Grad Bjelovar je u rujnu 2017. godine potpisao novi Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava za četverogodišnje financiranje projekta "Sinergijom do
uspješnije zajednice" za osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih
posrednika za učenike s teškoćama u razvoju, te je u rujnu 2017. godine prijavljen novi
projekt za osiguranje prehrane u osnovnim školama Grada Bjelovar "Djetinjstvo bez
gladi".
Grad Bjelovar je u listopadu 2017. godine potpisao Ugovor s Ministarstvom
regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta ulaganja u
školske objekte - II. osnovna škola Bjelovar PŠ Centar (sanacija vlage), te izradu
fasade V. osnovne škole Bjelovar.
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3. VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Visoka tehnička škola u Bjelovaru stekla je status Veleučilišta te od rujna 2017.
godine mijenja naziv u Veleučilište u Bjelovaru. Od akademske godine 2017/ 2018.
odobren je upis u treći stručni studij računarstvo. Danas na Veleučilištu u Bjelovaru
studira na stručnim studijima mehatronike 174 studenata, sestrinstva 525 studenata i
računarstva 43 studenta, dok je na Riječkom Ekonomskom fakultetu 180 studenta.
Uz redovno odvijanje nastavnog procesa, kontinuirano se radi na podizanju
kvalitete nastavnog kadra, opremanju učionica i praktikuma.
Od 01.07. do 31.12.2017. u isplati je bilo47 studenata/korisnika stipendije. Kroz
novi provedeni natječaj dodijeljena je nova 31 stipendija.
U otplati je bilo 5 studenskih kredita.
4. HOSTEL BJELOVAR (DJEČJE ODMARALIŠTE NOVI VINODOLSKI)
Organiziran je rad Hostela Bjelovar u Novom Vinodolskom u 16 smjena u
vremenu od 25. svibnja do 13. rujna 2017. godine. U Hostelu su boravila djeca
predškolskog uzrasta, učenici osnovnih škola u programu škole u prirodi i ljetovanja,
nagrađeni učenici, sportske udruge, udruge invalida, umirovljenici i dr., a ukupno
smještaj je koristilo 1243 korisnika.

5. 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 i Sportskog saveza
gluhih Grada Bjelovara.
Dovršena je sezona kupanja na Gradskom bazenu, a Grad Bjelovar je i ove
godine sudjelovao u subvencioniranju cijene karata tako da je cijena karata ostala
nepromijenjena u odnosu na prethodne godine.
Grad Bjelovar je u proteklom razdoblju pomagao sportskim udrugama u
tekućem i investicijskom održavanju. Tako su nabavljeni za NK Bjelovar - metalna
galanterija, boje i sitni materijal za pomoćnu tribinu te lopte, za NK Rajić - boje i lakovi
za održavanje igrališta, za NK Slogu - pehari i medalje, za udrugu Slijepih Bjelovarsportska oprema. Izrađen je mural na rukometnoj dvorani RK Bjelovar u spomen
Europskim prvacima iz 1972. godine.
6. TEHNiČKA KULTURA
Zajednica tehničke kulture Grada Bjelovara objedinjuje rad 10 aktivnih udruga
u tehničkoj kulturi. Održana je godišnja smotra tehničkog stvaralaštva na kojoj su
sudjelovale sve udruge Grada Bjelovara. Sredstva koja se iZdvajaju za cjelokupnu
aktivnost Zajednice tehničke kulture iznosila su 140.000,00 kn.
7. VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Redovni program protupožarne zaštite financira se kroz:

4

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - 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 u iznosu od
850.000,00 kn.
HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - produžen je sporazum sa
Stanicom Bjelovar za organiziranje djelatnosti zaštite i spašavanja.

8. KULTURA

Kulturne manifestacije, događanja i programi u razdoblju od 1. srpnja do 31.
prosinca 2017. godine su uspješno organizirani i provedeni u cijelosti. Uspješno su
održane manifestacije Bjelovarsko kulturno ljeto, međunarodni INTER-FEST udruge
Esperantista, Dan grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja, Komedija fest, Festival
zabave i druženja, Sajam mogućnosti, 12. DOKU art festival i 10. MALI DOKU art, 5.
Večer nacionalnih manjina, Advent u Bjelovaru, Božićni Gala koncert i proslava Nove
2017. godine.
Ustanove Gradski muzej Bjelovar, Pučko otvoreno učilište Bjelovar, Kulturni i
multimedijski centar Bjelovar, Narodna knjižnica "Petar Preradović" 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
međukulturni dijalog.
Ustanove u oblasti kulture, svojim redovnim radom kontinuirano izvršavaju sve
planirane programe uz redovnu novčanu potporu Grada Bjelovara.
U siječnju 2017. godine su raspisani višegodišnji, jednogodišnji i jednokratni
Javni pozivi za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2017.
godini, putem kojih su udruge i ustanove iz područja kulture ostvarile sufinanciranje
svojih projekata/programa iz Proračuna Grada Bjelovara.

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. Sa 31.12.2017. godine imali smo 191 korisnika troškova
stanovanja koja Rješenja u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb redovito pratimo;
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2. novčane pomoći odnose se 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 iz
Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara. Navedena sredstva koristila su se za isplatu
božićnica umirovljenicima iz radnog odnosa do 1.500,00 kuna mirovine i školskih
udžbenika za djecu korisnika zajamčene minimalne naknade 50% iznosa cijene
školskih udžbenika ( 50% iznosa sufinanciralo je nadležno Ministarstvo). Ove godine
imali smo 952 božićnice korisnicima radničkih mirovina do 1.500,00 kuna. Za
udžbenike je obuhvaćeno 76 obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade (ukupno
161 dijete);
3. pomoći obiteljima i kućanstvima - računi sadržavaju troškove za pokop umrlih
osoba, mjesečno subvencioniranje karata u gradskom prijevozu umirovljenika starijih
od 65 godina, a do deset mjesečnih karata što iznosi do 100,00 kuna, troškove
programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u Poliklinici za
rehabilitaciju slušanja i govora "Suvag" i Logopedskom kabinetu za govorno-jezičnu
komunikaciju "Blaži" te praćenje plaćanja i satnice dolaska djece. Sa 31.12.2017.
godine imali smo jedno dijete polaznika Poliklinike "Suvag" i jedno dijete polaznika
Logopedskog kabineta "Blaži";
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. U
2017. godini bilo je 386 korisnika;
5. plaće za privremeno zaposlene odnose se na javne radove - u drugom dijelu
2017. godine imali smo Javni rad na revitalizaciji (mjesni odbori - 5 osoba).
II.

Pomoć

u naravi

1. Pučka kuhinja - Grad Bjelovar osigurava sredstva za sufinanciranje rada
Pučke kuhinje u Caritasu Župe Sv. Antuna Padovanskog Bjelovar za pripremu toplog
obroka. Svakodnevno se u Pučkoj kuhinji hrani oko 60- tak korisnika. Za navedenu
namjenu izvršen je iznos od 250.000,000 kuna;
2. darivanje djece socijalno ugroženih obitelji što podrazumijeva djecu korisnika
minimalne naknade u Centru za socijalnu skrb Bjelovar, djeca iz
udomiteljskih obitelji sa područja Grada Bjelovara, djeca s invaliditetom, djeca roditelja
s invaliditetom. U prosincu 2017. godine imali smo podjelu poklon paketa navedenim
kategorijama. Također smo darivali poklon paketima korisnike Pučke kuhinje. Ukupno
smo imali 61 paket za korisnike;
Iz navedenog programa Grad Bjelovar za svako novorođeno dijete izdvaja
1.000,00 kuna. U prošlog godini imali smo 204 novorođena djeteta.
zajamčene

3. darivanje umirovljenika za prigodne dane;
4. ortopedska pomagala i didaktika namijenjena su za kupnju ortopedskih
pomagala i didaktičke opreme.
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Pomoći

III.

humanitarnim organizacijama i udrugama

1. rad humanitarnih Udruga financiran je sukladno Javnom pozivu za
financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga grada Bjelovara za 2017.
godinu. U programu socijalne skrbi i zdravstva sufinancirali smo 30 udruga;
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
"'ris" Bjelovar - Sigurna kuća sukladno Ugovoru o plaćanju režijskih troškova prostora
"Sigurne kuće" iz Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu. Navedenim Ugovorom
Grad Bjelovar plaća troškove električne energije, plina, opskrbu vodom te iznošenje i
odvoz smeća.
IV. Zajednice i udruge

Rad Udruga financiran je sukladno Javnom pozivu za financiranje
jednogodišnjih programa i projekata udruga grada Bjelovara za 2017. godinu.
Uz navedene poslove, socijalna skrb i zdravstvo ponedjeljkom, srijedom i
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, osobe s invaliditetom, predstavnici Udruga 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
četvrtkom

teškoćama.

U 2017. godini bilo je ukupno 185 jednokratnih novčanih pomoći, 266
jednokratnih naknada za novorođeno dijete te 144 zahtjeva/promjena/prestanaka
troškova stanovanja. Za svih 595 predmeta vodi se upravni postupak sve do
pravomoćnosti rješenja.
U socijalnoj skrbi i zdravstvu redovito se kontaktiraju zaposlene osobe na javnim
radovima u programima pomoć u kući te se u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb
Bjelovar rješava nastala problematika. Jednom mjesečno organiziramo zajednički
sastanak sa 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.
Prema potrebi, socijalna radnica Odjela izlazi na teren provjeriti i utvrditi
činjenična stanja kod korisnika te u suradnji sa Upravnog odjela za gospodarstvo
također izlazi na teren vezano uz problematiku gradskih stanova koju koriste korisnici
socijalne skrbi.
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II. PODRUČJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI I UREĐENJA
PROSTORA
U izvještajnom razdoblju od 01.07.2017. - 31.12.2017. godine sukladno
Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 5/16) i Programu održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za
2017. godinu ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 5/16) obavljani su poslovi na
izgradnji komunalne infrastrukture i na održavanju komunalne infrastrukture, kako
slijedi:
1.PROGRAM
INFRASTRUKTURE

GRADNJE

OBJEKATA

UREĐAJA

KOMUNALNE

Iz sredstava planiranih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu u izvještajnom razdoblju završeni su sljedeći radovi:
- rekonstrukcija ulica u Radničkom naselju (II i III Faza)
- rekonstrukcija Ulice Ivana Cankara,
- izgradnja i opremanje odmorišta za bicikliste s dječjim igralištem u Gornjim
Plavnicama,
- izgradnja javne rasvjete na Trgu S. Radića,
- izgradnja fekalne kanalizacije u Radničkom naselju - Faza VI,
- rekonstrukcija raskrižja Južna obilaznica - izlaz iz poslovne zone Jug (kružni
tok),
- izgradnja pješačkog mosta iz Pakračke ulice prema Jošinama.
U tijeku su slijedeći radovi:
rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i izgradnja oborinske odvodnje u Radničkom
naselju - Faza V,
rekonstrukcija nerazvrstane cesta u Ul. Vidikovac - dio

2. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
Iz sredstava planiranih Programom održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. 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
- 38 dječjih igrališta.
Nadalje iz predmetnih sredstava sufinancirano je održavanje groblja, te su
sanirani poljski putevi.
Osim navedenog, iz sredstava planiranih Programom održavanja komunalne
infrastrukture asfaltirane su ceste u Ulici Mlinovac i cesta u Galovcu prema Velikom
Korenovu.
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3. ZAŠTITA OKOLIŠA
Iz sredstava planiranih stavkom Zaštita okoliša:
- u završnoj fazi je izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za
razdoblje od 2018. do 2023. godine i Studija prethodne izvodljivosti za uspostavu
sustava gospodarenja otpadom Grada Bjelovara;
- Izrađen je Elaborat zaštite okoliša za izgradnju reciklažnog dvorišta na lokaciji
odlagališta otpada "Doline" u svrhu provođenja postupka ocjene o potrebi procjene
utjecaja navedenog zahvata na okoliš.
Iz sredstava planiranih stavkom Intelektualne usluge:
- Izrađena je projektna prijava za Program LIFE 2014,-2020., potprogram Okoliš,
prioritetno područje Okoliš i učinkovito korištenje resursa,
- Izrađena je projektna dokumentacija za prijavu na Program LIFE 2014.-2020. Procjembeni elaborat, Idejno rješenje Centra za posjetitelje iaiergorekreacijskog
bazena s pratećim sadržajima;
- Izrađena je projektna dokumentacija Nova turistička zona Veliko Korenovo.
Iz sredstava planiranih stavkom Znanstveni radovi i dokumentacija:
- U tijeku je izrada geodetskog projekta i glavnog projekta s troškovnikom radova
za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta Grada
Bjelovara, na lokaciji odlagališta otpada "Doline";
- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za ishođenje dozvola za istraživanje,
eksploataciju i uporabu geotemperirane vode na lokaciji Veliko Korenovo.

4. PROSTORNO PLANIRANJE
U izvještajnom razdoblju pripremani su, te donijeti sljedeći akti:
Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Bjelovara za razdoblje
od 1.1.2013. do 31.12.2016. godine";
Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu
utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornog
plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna;
Odluka o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
Izmjena odluke o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Bjelovara;
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja "Kompleks starog paromlina";
Odluka o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš za 5.
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara. Postupak izrade
i donošenja je u tijeku.

5. IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU
U izvještajnom razdoblju u Zakonom propisanom roku donosili su se akti za
gradnju.
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6. DONOŠENJE RJEŠENJA
U izvještajnom razdoblju donosila su se po službenoj dužnosti rjesenja vezana
uz komunalnu naknadu, komunalni doprinos, rješenja o spomeničkoj renti i rješenja
o naknadi za uređenje voda. Također su se u zakonom propisanom roku donosila
rješenja o zauzimanju javnih površina, te rješenja i uvjerenja vezana uz kućne brojeve.

7. PROMETNI I KOMUNALNI REDARI
Prometni redari tijekom izvještajnog razdoblja izdavali su obavezne prekršajne
naloge i naplaćivali kazne.
Komunalni redari tijekom izvještajnog razdoblja donosili su rješenja kojima su
fizičkim i pravnim osobama nalagali poduzimanje odgovarajućih radnji u svrhu
održavanja komunalnog reda, izricali su i naplaćivali novčane kazne, donosili
obavezne prekršajne naloge sukladno Prekršajnom zakonu i poduzimati druge mjere
na koje su ovlašteni temeljem zakona.

8. ODSJEK ZA NAPLATU KOMUNALNIH I DRUGIH GRADSKIH PRIHODA
Odsjek za naplatu komunalnih i drugih gradskih prihoda donosio je rješenja o
prisilnoj naplati za sve vrste gradskih prihoda, provodio izvršenja rješenja, izrađivao
podneske za provođenje upravnih, parničnih, ovršnih i drugih postupaka, te pravno
zastupao Grad u parničnim, upravnim i ovršnim postupcima.

9. DONIJETI AKTI I ZAKLJUČENI UGOVORI
Popis akata i zaključenih ugovora koje je gradonačelnik donio u izvještajnom
razdoblju po prijedlogu ovog Upravnog odjela nalazi se u Popisu akata koji je sastavni
dio ovog Izvješća.

FINANCIJSKI POKAZATELJI
U izvještajnom razdoblju Upravni odjel prihodovao je iznos od 17.679.943,24
kuna, a utrošeno je 15.972.694,15,15 kn kuna prema stavkama iz tablice koja slijedi:
R. br.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Vrsta izdataka
Kapitalna ulaganja u komunalnu
infrastruktu ru

Za prvo poluQodište 2017. godine
5.914.142,31

Održavanje komunalne
infrastrukture
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
Opći rashodi odjela

8.694.838,43

Energetska učinkovitost i obnovljivi
izvori energije
Poslovne zone

1.970,10

UKUPNO:

570.985,78
715.200,47

75.557,06

15.972.694,15 kn
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III. PODRUČJE GOSPODARSTVA
U području gospodarstva u razdoblju od 1. srpnja 2017. godine do 31. prosinca
2017. godine daje se pregled realizacije najvažnijih programa:

1. NORMATIVNI AKTI
Radi stvaranja normativnih uvjeta za kvalitetno izvršenje programa iz područja
gospodarstva Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je ukupno 306 akata vezanih uz
raspolaganje nekretninama, područje poljoprivrede, javnu nabavu, potpore i drugo, a
koji su navedeni u okviru priloženog popisa donesenih akata.

2. RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
•

Javni

natječaji

i pozivi

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u
Bjelovaru u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac raspisan je javni natječaj za prodaju tri
parcele u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac.
Gradonačelnik je donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac (čestice privremenih oznaka) te je
temeljem iste raspisan Javni natječaj za prodaju zemljišta- čestice privremenih oznakau Poslovnoj zoni Novi Borik - Lepirac u Bjelovaru (licitacijom).
Gradonačelnik je, također, donio Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za
prodaju zemljišta u k.o. Grad Bjelovar, na području "Istok III" te je i raspisan i Javni
natječaj za prodaju zemljišta u k.o. Grad Bjelovar, na području "Istok III". Predmet
navedenog javnog natječaja bila je prodaja 11 zemljišnih parcela u Bjelovaru, na
području tzv. "Istoka III". Na predmetni javni natječaj pristigla je po jedna ponuda za
svaku od parcela. Nakon provedene propisane procedure Gradonačelnik je donio 11
odluka o prodaji nekretnina i sklopio 11 ugovora.
Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u k.o. Prgomelje raspisan je javni natječaj za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u koo. Prgomelje, a nakon provedene propisane procedure sklopljen je i
Kupoprodajni ugovor.
Gradonačelnik je također donio i Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za
prodaju naslijeđenog oružja i streljiva .
• Služnost

Grad Bjelovar, temeljem odluka Gradonačelnika, sklopio je 4 ugovora o
osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara s HEP
Operator distribucijskog sustava d.ooo. Zagreb.
Osim toga, Grad Bjelovar je temeljem odluka Gradonačelnika sklopio i 8
ugovora o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara s
Vodnim uslugama d.o.o. Bjelovar i 2 Anexa ugovora o osnivanju prava služnosti na
nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara.
Nadalje, Gradonačelnik je donio Odluku o osnivanju prava služnosti na
nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara za korist GEOEN doo.o. Zagreb, temeljem
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koje je s navedenim trgovačkim društvom sklopljen i Ugovor o osnivanju prava
služnosti izgradnje utisnih cjevovoda na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara.
U svrhu izgradnje kanalizacije u Radničkom naselju Gradonačelnik je donio tri
odluke o osnivanju prava služnosti za korist Grada Bjelovara na nekretninama u
vlasništvu fizičkih osoba temeljem kojih je sklopio dva ugovora.
•

Očitovanja
Gradonačelnik

•

je izdao 16 Brisovnih i 2 Tabularna

očitovanja.

Ostalo

Grad Bjelovar intenzivnije je djelovao na području rješavanja pitanja vlasništva
nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske ili pravnih osoba u njenom vlasništvu. Tako
je uputio je Ministarstvu državne imovine 7 zamolbi za stjecanje vlasništva nekretnina,
Ministarstvu obrane Republike Hrvatske zamolbu za darovanje dvije nekretnine te HŽ
infrastruktura d.o.o. zamolbu za darovanje napuštenog industrijskog kolosjeka u
Bjelovaru.
Jednu od zatraženih nekretnina Ministarstvo državne imovine darovalo je Gradu
Bjelovaru, dok su povodom ostalih zahtjeva postupci u tijeku.
Gradonačelnik je izdao Državnoj geodetskoj upravi Suglasnost za pokretanjem
postupka javne nabave za geodetsko-katastarske usluge u svrhu dovršenja izrade
katastra nekretnina na području Grada Bjelovara.
Na temelju članka 176. stavka 1. točke 1. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji ("Narodne novine", broj 153/13 i 65117), članka 5. stavka 2. i članka 19. Odluke
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 7/13, 1/16 i 5/17) Gradonačelnik je
donio Odluku o neposrednoj prodaji nekretnine u k.o. Grad Bjelovar.

3. POLJOPRIVREDNO ZEMLJiŠTE U VLASNiŠTVU GRADA BJELOVARA
Temeljem raspisanih Javnih natječaja za zakup poljoprivrednog i građevinskog
zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara u razdoblju od srpnja do prosinca
2017. godine sklopljena su 3 ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta. Također,
sklopljen je jedan Anex Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta te jedan Ugovor o
korištenju zemljišta u vlasništvu Grada.
neizgrađenog

4. PRIVREMENI ZAKUP DVORANA I DRUGIH PROSTORIJA MJESNIH
ODBORA

Sklopljeno je 145 ugovora o zakupu dvorane u objektima Mjesnih odbora i 49
ugovora o zakupu termina sportske dvorane M.O. Gudovac.

5. POSLOVNI PROSTORI
•

Zakup i korištenje
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Temeljem 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 na upravljanje i korištenje sportskih građevina, Sokolana I i
Sokolana II u Bjelovaru,
-Odluku o osnivanju Povjerenstva za primopredaju sportskih građevina
Sokolane I i Sokolane II.
U drugoj polovici 2017. godini zaključeno je 12 ugovora o zakupu poslovnih
prostora i donesena je Odluka o odobrenju davanja u podzakup dijela poslovnog
prostora u Bjelovaru u Ulici Antuna Branka Šimića 1b Hrvatskom zavodu za
zapošljavanje - Područnoj službi Bjelovar.
•

Ulaganja u poslovne prostore

Temeljem članka 45. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni
glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13) Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku o
davanju suglasnosti za radove na uređenju poslovnog prostora u Bjelovaru, u ulici
Dimitrija Demetra 1 i Odluku o davanju suglasnosti za radove na uređenju poslovnog
prostora u Bjelovaru, u zgradi Mjesnog doma u Galovcu.
•

Ostalo

Temeljem Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s
invaliditetom od 2017. - 2020. godine ("Narodne novine" broj 42/17), Pravilnika o
osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
("Narodne novine" broj 78/13) i na temelju članka 45. stavka 1. točke 4. Statuta Grada
Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13), Gradonačelnik Grada
Bjelovara donio je Odluku o prilagodbi dijela Školsko - sportsko dvorane u Bjelovaru.
Temeljem članka 45. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni
glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13), Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku
o dodjeli sredstava Udruzi tjelesnih invalida Bjelovar.

6. TAXI DOZVOLE
Gradonačelnik je izdao 3 taxi dozvole i to Obrtu za autotaxi prijevoz, vlasnika
Željka Zvonara, tvrtki APTV - SKY -BJ j. d. o. o. i tvrtki RELIABLE AUTOPRIJEVOZ j.
d. o. o.

7.

GRADSKI STANOVI

U razdoblju do 31. prosinca 2017. godine

Gradonačelnik

Grada Bjelovara sklopio

je:
- 2 Anexa Ugovora o najmu stana;
- 3 Ugovora o najmu stana.
U sklopu tekućeg i investicijskog održavanja stanova utrošeno je 43.483,24 kn i to
na soboslikarske radove u Naselju kralja Zvonimira 2/2 i Naselju P. Krešimira IV 15,
spuštanje stropa u kuhinji Franjevačka 13, zamjenu stolarije u D. Grganića 43,
vodoinstalaterske radove u Naselju kralja Zvonimira 2/2, zamjenu stolarije u J.J.
Strossmayera 3, vodoinstalaterske radove- puknuće cijevi u Demetrovoj 3, tehnički
13

pregled i servis plinskih trošila u Naselju P. K. IV 15 i zamjenu plinskog vaillant bojlera
u I. V. Trnskog 20.

8. KORiŠTENJE SREDSTAVA SPOMENiČKE RENTE
Po provedenom Javnom pozivu za sufinanciranje Programa sanacije i obnove
i krovova građevina za 2017. godinu, utvrđena je Konačna Lista prioriteta za
korištenje sredstava spomeničke rente za sanaciju i obnovu pročelja i krovova
građevina u 2017. godini. Temeljem predmetne Liste sklopljena su dva ugovora i to o
sufinanciranju sanacije i obnove pročelja građevine i sufinanciranju sanacije i obnove
krovišta građevine. Sukladno spomenutoj Listi i Pravilniku 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) realiziran
je samo jedan program sanacije i obnove pročelja građevine u Ulici A. Šenoe 19a u
Bjelovaru i sukladno istom za tu svrhu isplaćen iznos od 8.391,60 kn. Ugovor o sanaciji
i obnovi krovišta građevine u Ulici Matice hrvatske 8a u Bjelovaru je raskinut.
pročelja

9. KREDITIRANJE
Odlukom Gradskog vijeća Grada Bjelovara, formirana je nova kreditna linija
Bjelovarski poduzetnik 2016. godine, sa kreditnim fondom od 30.000.000,00 kuna.
Dana 21. srpnja 2016. godine potpisani su Sporazumi sa 6 banaka (Erste &
steiermarkische bank d.d. Rijeka, Zagrebačka d.d. Zagreb, Podravska banka d.d
Koprivnica, Croatia banka d.d. Zagreb, Privredna banka d.d. Zagreb, Raiffeisen bank
d.d. Austria), 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. Tijekom druge polovice 2017. godine nije
pristigao niti jedan zahtjev na natječaj, a niti za subvenciju sredstava po ovoj kreditnoj
liniji.

10.SUBVENCIJE GRADA od 1.07. do 31.12.2017. godine
Subvencije grada
Subvencije Simentalac
SUbvencije Plasteničkostaklenička proizvodnja
Subvencije Pčelari
Subvencije Umjetno
osjemenjivanje
Tekuće donacije Udrugama
građana (pčelari, sirari. ...)
Tekuće donacije Natjecanja orači i ostalo
Sudjelovanje na proljetnom i
jesenskom sajmu-Gudovac

Plan 2017.
godina
50.000,00
20.000,00

Izvršenje
07.- 12. 2017.
7.500,00
10.000,00

%
Izvršenja
15,00
50,00

20.000,00

800,00

4,00

100.000,00

6.200,00

6,20

100.000,00

5.000,00

5,00

20.000,00

20.000,00

100

200.000,00

179.847,89

89,92
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Deratizacija i dezinsekcija
Ostale komunalne usluge
odvoz lešina
Ostale komunalne usluge
hvatanje pasa lutalica
Ukupno:

195.000,00
45.000,00

92.312,00
23.831,00

47,33
52,95

300.000,00

127.533,00

42,51

1.050.000,00 473.023,89

45,04

11. ULAGANJA U MJESNE ODBORE

U drugoj polovici proračunske 2017. godine od planiranih 6.532.000,00 kuna,
rashoda za rad mjesnih odbora, utrošeno je 1.660.000,00 kuna, ili 25,42%.
Na tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata utrošeno je 6.506,13
kuna i to na: MO Novoseljani - sanaciju sanitarnog čvora, MO Hrgovljani - zamjena
vodokotlića, MO Galovac - zamjena stolarije, te u MO Gudovac - sanaciju aneksa
mjesnog doma.
Na tekuće investicijsko održavanje postrojenja i opreme utrošeno je 9.824,95
kuna i to na periodični servis i pregled vatrogasnih aparata u zgradama mjesnih
domova u kojima su instalirani, u MO Gudovac - servis plinskog generatora, postava
rešetke i popravak reflektora, MO Križevačka cesta - vodoinstalaterski radovi (hitna
intervencija), MO Gudovac - pregled i provjera ispravnosti bojlera i generator toplog
zraka.
Za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 25.031,25 i to za izradu
troškovnika za radove u MO Malo Korenovo i MO Zvijerci, izradu projektne
dokumentacije za mjesni dom u MO Gudovac, za izvedbeni projekt MO Gudovac, za
izradu tehničkog rješenja, troškovnika i nadzora nad radovima u MO Prgomelje,
arhitektonski snimak i ostale izjave - legalizacija MO Gudovac (svlačionica i igralište
NK Gudovac).
Kapitalna ulaganja u objekte mjesnih odbora u iznosu od 282.979,52 kuna
odnose se na ugradnju PVC stolarije na zgradi mjesnog doma MO Patkovac, MO Rajić,
MO Prgomelje te MO Stari Pavijani, zatim izradu i postavku kape dimnjaka MO Rajić,
betoniranje staze te izolacija zida na mjesnom domu u MO Križevačka cesta, radovi
na sanaciji objekta kontejnera u MO Malo Korenovo, te kanalizacijski priključak
mjesnog doma MO Stare Plavnice i razvod vodovodnih instalacija u MO Prgomelje.
U izgradnju društvenog doma u MO Gornje Plavnice Faza II. utrošeno je
559.975,96 kuna.
12. MANIFESTACIJE GRADA
Međunarodni jesenski sajam u Gudovcu (8.-10.rujna 2017.)
U razdoblju srpanj - prosinac 2017. godine Grad je sudjelovao na 25.
Međunarodnom jesenskom sajmu u Gudovcu na kojem je prezentirano gospodarstvo,
poduzetništvo i poljoprivreda Grada Bjelovara pod nazivom "Dani kvargla i sireva
bilogorskog kraja". Na štandu Grada Bjelovara, izlagali su proizvođači vina, sira,
bučinog ulja, meda, aronije, voćnih vina i ljekovitog bilja.
U sklopu sajma, prezentiran je projekt Bjelovarski doručak - sva tri dana sajma
stol je bio pun proizvoda domaćih proizvođača voća, povrća, meda, mesa, sira, jaja.

I.
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II. Dan Grada Bjelovara (29. rujna 2017.)
U sklopu Dana grada Bjelovara i bjelovarskih branitelja, manifestacije koja se
provodila u razdoblju od 20.09.-07.10.2017., Grad je sudjelovao u promociji projekta
"Povratak majburgera u grad Bjelovar" i uz Bjelovarčanina Branka Ognjenovića, oca
majburgera, promovirao prvih 1000 majburgera, prema originalnoj recepturi. Cilj
projekta je promocija majburgera kao tradicijskog specijaliteta, vraćanje na tržište,
vraćanje branda, okusa, mirisa te povezivanje i međusobna suradnja proizvođača
mesa, kruha, povrća s područja grada Bjelovara kao i poticanje razvoja stočarstva (tov
junadi) na bjelovarskom području.
III. Dani Slavonije u Bjelovaru (4. studenog 2017.)
Grad Bjelovar ove godine pokrenuo je manifestaciju "Dani Slavonije u
Bjelovaru", koja se održala 04. studenog 2017. godine čiji je cilj predstavljanje
poljoprivrednih gospodarstva, tvrtki i obrta Slavonije, proizvođača kulena, kulenove
seke, domaćih čvaraka, suhoga mesa, slavonske slanine te tradicijskih rukotvorina i
narodnih običaja. U sklopu manifestacije promovirani su domaći lokalni proizvodi te
međusobna razmjena iskustva s bjelovarskim proizvođačima meda, sira, vina, voća i
povrća te drugih prehrambenih proizvoda.
Manifestacija je bila prodajnog karaktera, a ujedno i prilika da Bjelovarčanima
budu dostupne delicije iz zlatne Slavonije. Grad Bjelovar ustupio je besplatno štandove
i kućice kao i prostor na korzu sa priključkom struje te drugim potrebnim sadržajem.
13. UDRUGE
U
SREDSTAVA

GOSPODARSTVU

JEDNOKRATNA

DODJELA

Gradonačelnik

Grada Bjelovara donio je odluku o dodjeli jednokratnih
financijskih sredstava udruzi Eko-kultura u iznosu od 5.000,00 kn za nastupanje na
izložbeno prodajnoj manifestaciji. Cilj je ostvarivane zajedničkog interesa u provedbi
aktivnosti na 4. eko sajmu "Eko kulturom do zdravlja" (degustacija hrane od eko
proizvoda, predavanja o ekološkom načinu proizvodnje te utjecaju ekološke
poljoprivrede na okoliš).

14. POTPORE MALOM I SREDNJEM PODUZETNiŠTVU
Temeljem raspisanih javnih poziva o bespovratnim potporama (subvencijama)
za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u prvoj polovici godine, a otvorenih
do 30.09.2017. odnosno do iskorištenja sredstava, pristigla su tri zahtjeva za mjeru
uvođenja standarda kvalitete i certificiranje - Certifikati ISO, HACCP, GLOBAL GAP,
EN ISO 14001 koji su odobreni u iznosu od 15.000,00 kn (sredstva su isplaćena u
2018. godini).
15. TEHNOLOŠKI PARK BJELOVAR d.o.o. (350.000,00 kn u Proračunu)

Grad Bjelovar je 2015. osnovao, zajedno s Visokom tehničkom školom,
Tehnološki park Bjelovar d.o.o., u okviru kojeg je i Tehnološki inkubator. Grad pomaže
rad poduzetnika početnika kroz subvenciju najma prostora i preuzimanjem troškova
energenata. Poduzetnik početnik ima pravo koristiti prostor do 5 godina u inkubatoru.
U 1. godini oslobođen je plaćanja najma prostora u 100% - om iznosu kao i plaćanja
režija., 2. god.-75%, 3. god.- 50%, 4. god.-25%. U 5. godini naplaćuje se komercijalan
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najam. Trenutno je u Tehnološkom inkubatoru smješteno 9 poduzetnika početnika
(ukupno zapošljavaju 22 zaposlenika) s kojima su zaključeni petogodišnji ugovori:
1. DNA 94 d.o.o.Bjelovar (od 01.04.2016.) - 4 zaposlena
2. MANI j.d.o.o. Bjelovar (od 01.10.2015.) - 1 zaposlen
3. BIAIS j.d.o.o.Bjelovar (od 01.08.2017.) - 1 zaposlen
4. BJELOVAR LIVE j.d.o.o. Bjelovar (od 25.01.2017).- 2 zaposlena
5. Obrt PORTATIL PARTS Bjelovar (od 08.05.2017.) -1 zaposlen
6. ALUIND d.o.o.Bjelovar (02.05.2017.) -1 zaposlen
7. DEMARING d.o.o.Bjelovar (od 15.06.2016.) - 5 zaposlenih
8. GREEN SCREENS d.o.o.Bjelovar (od 15.06.2016.) -1 zaposlen
9. OG mont j.d.o.o. Bjelovar (od 01.03.2016.) - 5 zaposlenih
Do 31.12.2017. godine je za subvenciju najma i troškova energenata utrošeno
102.439,29 kn.
16. PODUZETNiŠTVO - pokretanje novih projekata i radni sastanci

Pokrenuti projekti i radni sastanci koji su započeli krajem lipnja 2017. godine,
nastavili su se provoditi u drugoj polovici godine.
Projekt "Bjelovarski doručak" - povezivanje OPG-ova - domaćih proizvođača
domaćih proizvoda s područja Grada Bjelovara (voća, povrća, meda i mesa) s
osnovnim školama i vrtićem grada Bjelovara kako bi djeca jela zdravu i svježu hranu.
Grad Bjelovar bio je medijator između proizvođača, škola i vrtića te niz institucija kako
bi se postiglo da se proizvođači udruže u zajednicu ponuditelja i prijave se na raspisane
tendere škola i vrtića za dostavu roba. Zajednica ponuditelja u konačnici je bila
prihvatljivija cijenom i kvalitetom u odnosu na dotadašnje ponuđače. Projekt je zaživio
u školama već u rujnu, početkom nove školske godine, 2017/2018, dok će u vrtićima
krenuti od veljače 2018. godine. Projekt se i dalje nastavlja pratiti i nadograđivati te
implementirati u nove institucije koje su zainteresirane za ovakav oblik suradnje.
Projekt "Povratak Majburgera u grad Bjelovar"
Grad Bjelovar je u svojoj Strategiji razvoja grada Bjelovara 2016-2020 kroz svoj
1.cilj "Održiv rast i razvoj gospodarstva u skladu s potrebama stanovnika i poduzetnika"
u Prioritetu 1.1. Unapređenje gospodarske aktivnosti i 1.3. Razvoj turizma i kulturne
ponude, odredio da, osim sektora proizvodnje i prerade prehrambenih proizvoda koji
su tradicionalno prisutni na bjelovarskom poljoprivrednom području, želi razvijati i jačati
i tercijarni sektor - turizam i kroz njega jačati brand i identitet grada.
Grad Bjelovar sklopio je ugovor o partnerstvu s akademikom kuharstva
Brankom Ognjenovićem da bi se oživjela proizvodnja majburgera i ponovno ga se kao
tradicijski specijalitet stavilo na tržište, a samim tim i razvijalo brand grada.
Paralelno se razvija međusobna suradnja te povezivanje proizvođača mesa,
kruha, povrća s područja grada Bjelovara koji sudjeluju u projektu bjelovarskog
majburgera sa svojim proizvodima te se potiče razvoj stočarstva (tov junadi).
Prva prezentacija Majburgera održana je za Dan grada, 30.9.2017. godine,
nakon toga na Tržnici. U listopadu 2017. godine Grad je kroz projekt, u ulozi
medijatora, pokrenuo aktivnost povezivanja proizvođača domaćih proizvoda (voće,
povrće, meso, jaja, kruh bez aditiva) i ugostiteljskih objekata koji poslužuju hranu.
Uključilo se 14 zainteresiranih ugostiteljskih objekata u pripremu sendviča Majburger
prema originalnoj recepturi. Grad je organizirao edukaciju - koju je vodio majstor kuhar
Branko Ognjenović. Spomenutim restoranima dodijeljeni su certifikati temeljem kojih
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mogu pripremati i prodavati sendvič Majburger prema originalnoj recepturi. Edukaciju
14 polaznika koji su prošli edukaciju Grad je, temeljem Ugovora, platio 30.000,00 kn.
Izrađena

nova web stranica Grada Bjelovara

U drugoj polovici 2017. godine, tijekom tri mjeseca rada, izrađena je nova web
stranica Grada Bjelovara. Za izradu internet stranice provedena je jednostavna nabava
i izabran izrađivač izrade nove web stranice Grada na hrvatskom jeziku te postavljena
platforma za stranicu na engleskom jeziku. Iz Proračuna za 2017. godinu za ovu
namjenu izdvojeno je 25.000,00 kn (s PDV-om). Cilj izrade nove stranice bio je
poboljšan i pregledan pristup podacima kao i sama preglednost stranice.

17.JAVNA NABAVA

Temeljem usvojenog Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu pripremljen
je i donesen Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2017. godini
(18.01.2017.) i Prve izmjene i dopune Plan nabave roba, usluga i radova Grada
Bjelovara u 2017. godini (18.04.2017.).
Pripremljene su i donesene Druge izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga
i radova Grada Bjelovara u 2017. godini (18.12.2017.).
U suradnji sa Upravnim odjelima pripremani su podaci za donošenje Plana
nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara za 2018. godinu.
Iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo proveden je 1 Uedan) postupak
javne nabave preko EOJN RH i sklopljen je jedan ugovor temeljem okvirnog
sporazuma:
1. Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Bjelovara u razdoblju od tri
godine - Okvirni sporazum - 3.671.322,51 kn
2. Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Bjelovara u razdoblju od
jedne godine - 1. ugovor temeljem OS - 1.223.774,17 kn
Javna nabava za druge Upravne odjele:
Provedena su 3 (tri) nova postupka javne nabave preko EOJN RH i dovršena 3
(tri) postupka javne nabave preko EOJN RH.
Sklopljena su 3 (tri) Ugovora temeljem Okvirnog sporazuma.
Tajništvo:

1. Dovršen je postupak: Usluga čuvanja osoba i imovine za potrebe upravnih
tijela Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine - 868.689,60 kn
2. Sklopljen je prvi Ugovor za Uslugu čuvanja osoba i imovine u razdoblju od
jedne godine 289.299,00 kn
3. Nabava poštanskih usluga za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara u
razdoblju od jedne godine- 2.Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma - 339.566,82 kn.

Upravni odjel za društvene djelatnosti - 2 nova postupka:
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1. Usluga prijevoza učenika Osnovnih škola Grad Bjelovara u razdoblju od tri
godine- 4.495.500,00 kn
2. Usluga prijevoza učenika Osnovnih škola Grad Bjelovara u razdoblju od jedne
godine- 1. Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma - 1.498.500,00
3. Energetska obnova II. OŠ Bjelovar - u tijeku.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
postupak:

uređenje

prostora - 1 novi

1. Dovršen je postupak javne nabave: Rekonstrukcija dijela Ulice Vidikovac sa
rekonstrukcijom priključka na Slavonsku cestu u Bjelovaru - 4.039.509,75 kn
2. Dovršen je postupak javne nabave: Rekonstrukcija izlaza iz zone "JUG" na
Južnu obilaznicu - kružno raskrižje - 1.230.732,50 kn
3. Proveden je postupak javne nabave: Rekonstrukcija cesta i izgradnja
oborinske kanalizacije u Radničkom naselju - faza V - 4.093.034,38 kn.

Za Javne nabave kod kojih je postupak proveden donesene su Odluke o
imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu, pripremljena je dokumentacija za
nadmetanje sa troškovnicima, objavljeno je nadmetanje u Elektroničkom oglasniku
javne nabave Republike Hrvatske, otvorene su elektronički dostavljene ponude,
izvršen je pregled i ocjena ponuda, donesene su Odluke o odabiru, potpisani su
Ugovori ili Okvirni sporazumi i objavljeno je njihovo sklapanje u EOJN RH.
Provedena su i 33 postupka jednostavne nabave za sve upravne odjele:
- Tajništvo: 3 postupka - 261.399,00 kn,
- UO za društvene djelatnosti - 13 postupka - 1.192.930,21 kn,
- UO za gospodarstvo - 5 postupka - 981.875,52 kn,
- UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora - 12 postupaka 2.104.034,89 kn.
Za jednostavne nabave kod kojih je postupak proveden pripremljena je
dokumentacija za nadmetanje sa troškovnicima, zatražene su ponude, proveden je
postupak otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, donesene su Odluke o odabiru te su
potpisani ugovori.
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NACIONALNI PROJEKTI· ZAVRŠENI S PROVEDBOM I U PROVEDBI ZA 2017. GODINU
RB.

1
2
3
4
5
6

7
8

NAZIV PROJEKTA

Sinergijom do uspješnije zajednice
Izrada projektne dokumentacije za uređenje Spomen
područja "Barutana 1991."
Sklop zgrada V. OŠ Bjelovar
Sinergijom do uspješnije zajednice( 2016.-2017.)
Južna obilaznica u Bjelovaru - kružni tok
Izgradnja biciklističkog stajališta s pratećim
sadržajima
Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije te
rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području
Radničkog naselja u Bjelovaru Faza VI. -Izgradnja
fekalne kanalizacije na području Radničkog naselja u
Bjelovaru
Izrada projektne dokumentacije za građenje
reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta Doline

12
13

Sinergijom do uspješnije zajednice (2017.-2020.)
Projekt ulaganja u školske objekte - II. i V. OS
Bjelovar
EnerQetska obnova II. OŠ JPF.2017.-3.159
Prilagodba dijela zgrade Školsko-sportske dvorane u
Bjelovaru
Restauracija spomenika u parku

14

Energetska obnova

9
10
11

Dječji vrtić

Matoš

UKUPNA
VRIJEDNOST

ODOBRENO

132.544,08

92.780,85

Dovršeno u jesen 2017.

80.000,00

Ponovljeni postupak - u tijeku

81.177,50
362.000,00
159.723,92
1.374.853,13

100.000,00
111.806,74
962.397,19

Završeno kraj 2017.

430.112,84

200.000,00

Završeno kraj 2017.

570.757,26

285.000,00

Završeno kraj 2017.

49.800,00

39.840,00

U tijeku

405.904,13

405.904,13

U tijeku

1.142.486,25
1.259.650,92

500.000,00
1.259.650,92

U tijeku

152,625,46
40.157,50

40,000,00
30.000,00

U tijeku
U tijeku

1,005.277,48

1.005,278,48

U tijeku

Dovršeno u jesen 2017.
U tijeku

U tijeku
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15

86,727,12

30.354.49

EU PROJEKTI· ZAVRŠENI S PROVEDBOM I UPROVEDBI ZA 2017. GODINU
Izrada projektne dokumentacije za energetsku
obnovu Dječjeg vrtića Bjelovar

1

Energetska obnova dječjeg vrtića Bjelovar na
adresi A. Stepinca
Djetinjstvo bez gladi
Sinergijom do uspješnije zajednice
Energetska obnova II. Osnovne škole Bjelovar
Energetska obnova Dječjeg vrtića Bjelovar, Matoš
Sinergijom do uspješnije
zajednice
Wheel of change Kotač promjena

2
3
4
5
6
7
8
9

Djetinjstvo bez gladi - Novi

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare
Plavnice (Staroplavnička ulica, LC 37021)

10
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41,875,00

41.875,00

3.770.129,25
637.101,00
1,848.463,52
4,057.541,68
3,156.740,65

2.326,089.44
637.101,00
1,688.739,60
1,853.271,78
1.495.209,86

7.248.288,00

6.668.424,96

U tijeku

9.951.463,82

9,951.463,82

Čekamo Ugovor, Odluka je došla u 2017.

513,290,85

513.295,85

Čekamo Ugovor, Odluka je došla u 2017.

5,248.502,50

5.248.503,50

Čekamo Ugovor, Odluka je došla u 2017.

Ugovoreno u 2016. dovršeno u 2017.

Ugovoreno u 2016. završava u 03/2018
Završeno 17.8.2017. - još traju ZNS-ovi i isplatE
Završeno 29.8.2017.
U tijeku
U tijeku

I

I
"
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JAVNI POZIVI U EVALUACIJI (od 01.07.·31.12.2017.)
UKUPNA
VRIJEDNOST

NAZIV PROJEKTA

NACIONALNI PROJEKTI U EVALUACIJI I KOJI NISU ODOBRENI
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove
javne i društvene namjene dječjeg vrtića u
naselju Zdralovi

građevin"e

1

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove
građevine javne i društvene namjene sportskog i
društvenog centra Gudovac
Postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje
e-bicikala u Bjelovaru

2
3

Rekonstrukcija Zagrebačke ulice u Bjelovaru

4

I

306.000,00

Evaluacija

134.400,00

Evaluacija

308.927,13

Evaluacija

1.921.271,44

5

Reknstrukcija raskrižja Ulica Petra Biškupa i Ul.
Milana Šufflaya

6

Reknstrukcija križanja nerazvrstane ceste DC 28 u
naselju Patkovac te gradnja pješačkih staza uz DC 28

7

Obnova zgrade na Trqu hrvatskih branitelja 14

260.212,50
397.000,00

8

Stari zatvor - izrada projektne dokumentacije za
rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju predmetne zgrade
kao zaštićenog kulturnog dobra Z - 2851

9

Hrvatske vode - LIFE

Evaluacija

696.545,00
Evaluacija

1.250.000,00
Evaluacija
Evaluacija

Evaluacija

1.244.807,90

I

II

"

I
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I

EU PROJEKTI UEVALUACIJI I KOJI NISU ODOBRENI
4.763.705,99

Nije
odobreno

Ulaganje u izgradnju zamjenske zgrade društvenog
doma u naseliu Kuoinovac

760.695,72

Evaluacija

3

Pješačko - biciklistička staza sa oborinskom
odvodnjom u naseliu Gornie Plavnice

4.099.269,25

4

Citv4vou

Evaluacija
Nije
odobreno

5

FUTURE: Kap života - voda kao okosnica zdravlja,
prehrane i učinkovitoa uoravliania resursima

6

SOUL

7

CEF-TC-2017-3 elnvoicinq

8

Mi to možemo

1

Neispričana priča crne žune

2

693.694,02
35.329.254,61

Evaluacija

993.369,48
17.687,00
1.406.786,60
II

Evaluacija
Evaluacija
Evaluacija
II

I
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III.

PODRUČJE FINANCIJA I JAVNIH PRIHODA

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i
godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna, Gradskom vijeću je podnesen Polugodišnji
izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine.
U navedenom periodu ostvareni su prihodi u iznosu od 65.059.261,27 kn i manji
su od planiranih za 25,17%. Ukupni izdaci ostvareni su u iznosu od 67.535.455,85 kn,
što je za 23,87 % manje od planiranog.
Manjak prihoda na dan 30.06.2017. iznosio je -2.476.194,58 kn (tekuća godina),
a sa prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 4.555.388,76 kn, višak je
iznosio 2.079.194,18 kn.
Temeljem članka 43. Zakona o proračunu, Gradskom Vijeću je dostavljen
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2017. Godinu. Ukupni
prihodi u Proračunu smanjuju se za 13.698.481,16 kn, te se smanjuje planirani višak
iz prethodnih godina za 1.577.201,84 kn. Ukupni rashodi u Proračunu za 2017. godinu
smanjuju se za 15.275.683,00 kn.
Sukladno Zakonu o proračunu i u suradnji sa ostalim upravnim odjelima Grada
Bjelovara izrađen je Prijedlog proračuna za 2018. godinu s projekcijama, Prijedlog
odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu i Prijedlog odluke o planu razvojnih
programa za 2018.-2020., koji su usvojeni na 5. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 12.
prosinca, 2017. godine.
Na 5. Sjednici Gradskog vijeća, razmatran je i usvojen Prijedlog Odluke o
kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2018. godini, uzimanjem kratkoročnog
kredita kod "Erste&Steiermarkische Bank" d.d., po principu dozvoljenog prekoračenja
po žiro-računu u okvirnom iznosu od 4.000.000,00 kn. Ovim zaduživanjem se planira
poboljšati likvidnost Grada tijekom razdoblja u kojem postoji nerazmjer dospjelih
obveza i uplaćenih prihoda (od siječnja do kolovoza).
U razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine planirani su prihodi u iznosu
145.702.557,89 kn, a ostvareni su u iznosu 115.754.967,95 kn. Rashodi koji su
planirani u iznosu 145.702.557,89 kn ostvareni su u iznosu 117.012.976,15 kn.
Sučeljavanjem ostvarenih prihoda i rashoda dobiven je manjak prihoda 2017. godine
u iznosu 1.258.008,20 kn. Kad se tome doda i prenesni višak iz 2016. godine u iznosu
1.389.176,36 kn dobije se ukupno raspoloživ višak krajem 2017. godine koji iznosi
131.168,16 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, u tijeku je izrada financijskih i ostalih izvještaja i predaja nadležnim
tijelima, te poslovi vezani uz popis imovine i obveza, tj. inventuru.
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IV. 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. Djelokrug unutarnje revizije uključuje sve
procese i aktivnosti Grada Bjelovara i institucija u nadležnosti (proračunski korisnici i
trgovačka društva u vlasništvu Grada Bjelovara) na svim razinama upravljačke
odgovornosti.
U drugom polugodištu 2017. sukladno nalogu gradonačelnika provedena je
Revizija financijskog poslovanja trgovačkog društva Tehnološki park Bjelovar d.o.o.
kojom je izraženo zadovoljavajuće mišljenje. Također su pokrenute Revizija
financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Bjelovar te Revizija procesa sufinanciranja
Grada za smještaj djece u dječjim vrtićima. Po nalogu gradonačelnika provedene su i
kontrole u pojedinim institucijama i proračunskim korisnicima u nadležnosti Grada
Bjelovara.
Cilj unutarnje revizije je pružanje razumne sigurnosti čelnicima korisnika
proračuna da je provedba upravljačkih i kontrolnih mehanizama odgovarajuća,
ekonomična i dosljedna u odnosu na općepriznate standarde i nacionalno
zakonodavstvo.
Služba za unutarnju reviziju kontinuirano surađuje sa svim upravnim odjelima i
odsjecima u Gradu Bjelovaru, daje stručna mišljenja i preporuke za unapređenje
poslovanja. Pročelnica Službe 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.

V. 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 održano
je Bjelovarsko kulturno ljeto, Dan Grada Bjelovara i Dan Bjelovarskih branitelja,
Komedija fest, 12. DOKUart festival, Večer nacionalnih manjina, Advent u Bjelovaru,
Božićni gala koncert.
Gradonačelnik Grada Bjelovara i/ili njegovi zamjenici su u drugoj polovici 2017.
godini održali mnoge sastanke s pravnim ili fizičkim osobama. Također, Gradonačelnik
je, ili osoba koju je ovlastio, sudjelovao i na mnogim događanjima:
Srpanj:
Croatia cup u daljinskom jahanju
Otvorenje Međunarodnog šahovskog turnira u Bjelovaru
Projekcija filma Zlatno runo - Argonauti s ribnjaka
Prijam bjelovarskih rukometašica
Prijam malih robotičara
Sastanak s bjelovarskim vrtlarima i voćarima vezano za novi projekt Bjelovarski
doručak. Grad Bjelovar pokrenuo je novi projekt te povezao bjelovarske
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poljoprivredne proizvođače sa školama, vrtićima i ustanovama kako bi se
postiglo da se proizvođači udruže u zajednicu ponuditelja i prijave se na
raspisane tendere škola, vrtića i ustanova za prodaju svojih proizvoda. Time bi
se pomoglo bjelovarskim poljoprivrednicima, a najvažnije, vrtićka i školska djeca
jela bi zdravu i svježu, domaću hranu.
Posjet Kronospanu
Posjet Trgovačkom sudu i Zatvoru u Bjelovaru
Bjelovarsko kulturno ljeto - koncert The Blondes
Bjelovarsko kulturno ljeto - Đuka i Luka
Bjelovarsko kulturno ljeto - Koncert trio - Neki novi klinci
Skupština Turističke zajednice
Potpisivanje ugovora o suradnji između klubova - NK Dinamo Zg - NK Bjelovar
Bjelovarsko kulturno ljeto - Koncert Bjelovarski slavuji
Posjet državnog tajnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike Marija Šiljega o
projektima Grada Bjelovara
Sastanak kod državnog tajnika Ministarstva državne imovine Tomislava Bobana
vezano uz zemljišta u Bjelovaru u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje Grad
potražuje za svoje projekte
Konferencija za novinare o promjeni naziva Visoke tehničke škole u Veleučilište
u Bjelovaru
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u Gradu Bjelovaru održalo informativnu
radionicu o programu Zaželi - program zapošljavanja žena
Izvještajna skupština Sindikata umiroVijenika Bjelovar
Bjelovarsko kulturno ljeto - koncert Tamburaški sastav Korak
Bjelovarsko kulturno ljeto - koncert Duo libro
Bjelovarsko kulturno ljeto - koncert Marka Mihajlovića
Sastanak s Udrugom voćara i povrtlara - inicijalni sastanak oko projekta
Bjelovarski doručak
Završna konferencija Djetinjstvo bez gladi
Obilazak radova na Dječjem vrtiću Bjelovaru u Stepinćevoj ulici
Sastanak s članovima Moto kluba Veterani - Croatia oko moto defilea Jaši do
zida
Sastanak s predstavnicima Grada Kanfanara o mogućnostima suradnje
Zajedno u zajednici - nastupi Folklorne grupe iz Mađarske i Češke besede iz
Hercegovca
Bjelovarsko kulturno ljeto - Koncert Cedric Hanriot Duo
Kolovoz:
Potpisivanje Ugovora za jednokratne potpore Udrugama
Predaja računala Matici umirovljenika za dnevni boravak za umirovljenike
Otvorenje šahovskog turnira u dvorani Veleučilišta u Bjelovaru
Ispraćaj biciklista na 13. biciklistički maraton Zajedno, putovima istine /Dan
pobjede i dom. zahvalnosti/
Obilježavanje godišnjice pogibije Saše Rakijaša
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povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti polaganje vijenca - spomenik
u središnjem parku te sveta misa za Domovinu u katedrali
Inter-fest, izložba u Gradskom muzeju Moja prva početnica
Inter-fest, Otvorenje festivala u Domu kulture
Inter-fest, Bjelovar srcem pjeva - gradski park
Konferencija za novinare o programu Vrtić - prijatelj dojenja
Bjelovarsko kulturno ljeto - Međunarodni koncert, sudjelovanje iz Rusije,
Francuske, Poljske i Zagreba
Otvorenje izložbe Azijska paleta - južnokorejskog slikara - Gradski muzej
Koncert HORKUD Golub - Hrvatske pučke marijanske pjesme u katedrali
Konferencija za novinare o Moto defileu Jaši do zida - spomen kamen Moto
kluba Veterani - Croatia
Prijam bjelovarskih lađara povodom utrke Maraton lađa
Posjet gradonačelnika IV. osnovnoj školi - susret s Malim robotičarima koji su
postigli odlične rezultate na natjecanjima
Sastanak s predsjednikom Uprave HŽ Putnički prijevoz Željkom Ukićem oko
pokretanja novih ili vraćanja prijevoznih linija
Tiskovna konferencija o Socijalnom uključivanju djece i odraslih osoba s
tjelesnim invaliditetom
Odavanje počasti poginulim braniteljima komemoracijom na spomen području
u Slavonskome Brodu
Sastanak s delegacijom poduzetnika iz Indije u Gradskoj upravi
Sastanak s gradonačelnikom Igala Mađarska u Gradskoj upravi
Tiskovna konferencija u Udruzi za autizam Bjelovar koja je od resornog
Ministarstva dobila Rješenje - dozvolu za pružanje usluga poludnevnog
boravka osoba s poremećajima iz autističnog spektra
Otvorenje izložbe - Srednjovjekovna čudovišta - Gradski Muzej
Konferencija za novinare, predstavljanje projekta Gradsko oko
Sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša oko gradskih projekata
Potpisivanje Sporazuma o prijevozu učenika osnovnih škola
Sastanak s predstavnicima Logičke matrice o EU fondovima oko projekata
vezanih uz Grad Bjelovar
Odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima i nogometni spomen turnir
Benkus - Tandara
Udruga žena Srce Bilogore - Igrajmo se zajedno - mjesni dom Letičani
Posjet i sastanak predstavnika GEOena i predsjednika Uprave MB Holdinga
Muharrema Balata
Konferencija za novinare o završetku Bjelovarskog kulturnog ljeta
Sastanak u Ministarstvu kulture s pomoćnicom ministrice Maricom Mikac
Obilježavanje početka radova na izgradnji kogeneracijskog postrojenja u
Bjelovaru, investitor Bioenergana Bjelovar d.o.o.
Konferencija za novinare o završetku radova na cesti Gornje Plavnice i Mlinovac
J
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RUjan
Potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja
i sporta za financiranje četverogodišnjeg projekta Sinergijom do uspješnije
zajednice za pomoćnike u nastavi.
Odavanje počasti Tihomiru Vrdoljaku - polaganje vijenca - Donji Daruvar
17. susret Udruge matice umirovljenika BBŽ
Tiskovna konferencija o Bjelovarskom doručku
Konferencija za novinare o dobivenom certifikat ISO 9001 :2015 u Javnoj
vatrogasnoj postrojbi
DOKUart pod zvijezdama - najava DOKUarta na konferenciji za novinare
Druženje s lađarima u središnjem gradskom parku
Otvorenje operativnog natjecanja Vatrogasne zajednice Bjelovar - Mjesni dom
Gudovac
Konferencija za novinare o potpisanom ugovoru za pomoćnike u nastavi
Sastanak vezan uz prevenciju s predstavnicima Policijske uprave Bjelovarskobilogorske
Sastanak gradonačelnika s predstavnicima Bjelovarsko-križevačke biskupije i
Konzervatorskog odjela u Bjelovaru vezanim za tunele u Bjelovaru
Konferencija za novinare u IV. OŠ - otvorenje sjenice, učionice školskog vrta,
uvođenje e-dnevnika i radova na školi
Obilježavanje godišnjice smrti Željka Sabola - Groblje sv. Andrije
Obilježavanje godišnjice smrti Branka Kreštana - Groblje Borik
Tiskovna na Bjelovarskom sajmu oko Međunarodnog jesenskog sajma u
Gudovcu
Sastanak sa Cehom ugostitelja oko projekta Bjelovarski doručak
Bjelovarski doručak - otvorenje kuhinje u III. osnovnoj školi
Sastanak s predstavnicima INE u Bjelovaru Vezano uz Inine prostore u
Bjelovaru koji su na prodaju
Bilateralni susreti na Međunarodnom jesenskom sajmu u Gudovcu
Svečano otvorenje Međunarodnog jesenskog sajma u Gudovcu
Obilježavanje pogibije hrvatskih branitelja komemoracijom u Kusonjama
Dodjela nagrada najbolje ocijenjenim konjima - povijesna postrojba Bjelovarski
graničari - Husari na Bjelovarskom sajmu
Prijam natjecatelja orača - štand Grada
Posjet makedonskog ministra s poduzetnicima u Gradu Bjelovaru
Tiskovna - najava Komedija festa u organizaciji Bjelovarskog kazališta
Predstavljanje širokopojasnog interneta
Tiskovna na kojoj su predstavljeni EU tim i projekti
Predstavljanje Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Pula i Društva Bjelovar
Sastanak vezan za beskućnike u uredu gradonačelnika s predstavnicima
Centra za socijalnu skrb, Prekršajnim sudom i Policijskom upravom
Bjelovarsko-bilogorskom
Otvorenje Komedija festa
Otvorenje prostorija u Mjesnom odboru Gudovac
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Predstavljanje Župe Ivana Krstitelja Ždralovi, NK Mladost Ždralovi o mjeri 74 za
uređenje prostora
Prezentacija Pametnog grada - tvrtka Coin
Sastanak u Hrvatskim cestama
Škola nogometa dr. Anđelko Višić, odigravanje NK Bjelovar - NK Zagreb na
gradskom stadionu
Predstava Bitka za Vukovar u organizaciji HVIDRe
Dan policije
Trčanjem protiv raka
Konferencija za novinare - najava Dana Grada Bjelovara i Dana bjelovarskih
branitelja
Sajam inovacija
Sastanak u tvrtki IN2 vezano uz digitalizaciju i informatizaciju Grada Bjelovara.
Radi se o stotinjak poslovnih procesa koji će se odvijati na digitalni način.
Projektom će se ostvariti uštede u poslovanju, transparentnost gradskih
procesa u trošenju novca, brži procesi unutar Gradske uprave, ali i brže
rješavanje poslova s građanima. Očekuje se da će se digitalizacijom upravo
učinkovitost u radu službenika povećati za 30% te, dakako, time smanjiti i
troškovi.
Sastanak u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Svečano otvorenje stolnoteniskog turnira u Bjelovaru
Zmajada - Zrakoplovni klub - Aerodrom Brezovac
Defile mažoretkinja na korzu
Svečano otvorenje ženskog odbojkaškog turnira
Izložba fotografija Sportaši ponos Grada Bjelovara - Foto klub Bjelovar
Kazališna predstava kazališta Planet arta, Posljednja Freudova seansa
Aeromiting - Aerodrom Brezovac
Zatvaranje Komedija festa - predstava Bjelovarskog kazališta Sutra pripada
meni i dodjela diploma mladim glumcima
Najava DOKUARTa na konferenciji za medije
Mali čestitari iz dječjih vrtića povodom Dana Grada u posjetu gradonačelniku
Obraćanje gradonačelnika novoupisanim studentima na Veleučilištu
Povodom Dana Grada druženje bivših i sadašnjih čelnika Grada i predsjednika
gradskih vijeća
U povodu Dana Grada štićenici Doma za odrasle osobe - priredba Bjelovaru
stih na dar
U povodu Dana Grada i Dana bjelovarskih branitelja Udruga hrvatskih
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata za djecu organiziraju Sat povijesti na
Barutani
Potpisivanje Ugovora s nekim vrtićima u Bjelovaru za dopuštenje upisa većeg
broja djece, polaznika vrtića
U organizaciji Društva naša djeca - dodjela nagrada za najbolje likovne radove
pristigle na likovni natječaj
Dani meda - Pčelari Gradu Bjelovaru na korzu
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Predavanje Pčelarske udruge za pčelare
Otvorenje znanstvenog skupa Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički
rad HAZU u Bjelovaru
Otvorenje nove poslovnice HPB
Večer sa skladateljima
Potpisivanje Ugovora s Hrvatskom poštom o izdavanju e-Računa putem servisa
e-Pošta koji smanjuje troškove te povećava učinkovitost službenika i
komunikaciju s građanima
Hrvatska vojska i policija Taktičko tehnički zbor ispred Gradske uprave
povodom Dana Grada i Dana bjelovarskih branitelja
Izložba - Stalni postav Domovinskog rata u prostoru Društva za očuvanje
hrvatske vojne tradicije povodom Dana Grada i Dana bjelovarskih branitelja
Povodom Dana Grada i Dana bjelovarskih branitelja polaganje vijenca u
spomen poginulih hrvatskim braniteljima kod spomen obilježja na središnjem
gradskom trgu
Vojno akrobatska ceremonija oružanih snaga RH
Mimohod pobjednika - Spomen obilježje Barutana
Komemoracija na Barutani
Svečana sjednica Gradskog vijeća povodom Dana Grada i Dana bjelovarskih
branitelja
Otvorenje Centra za informiranje i savjet - prostor Veleučilišta
Humanitarna akcija Darujmo radost - Bjelovar Greenhorns
HORKUD Golub - koncert
Koncert - Pravila igre
Koncert - Crvena Jabuka
4. Eko sajam - Udruga eko kulture
Otvorenje turnira za slijepe u pikadu
Otvorenje turnira Taekwondo klub Omega
Posjet tridesetak agronoma iz Austrije Bjelovaru
Otvorenje izložbe oldtimera, promocija i podjela bjelovarskog majburgera
austrijskim agronomima i građanima
Trčimo zajedno - Atletski klub Bjelovar
Predstava Tri praščića u izvedbi Dječjeg vrtića Bjelovar na paviljonu
Bjelovarski slavuji koncert na paviljonu
13. Bjelovar open - orijentacijski klub
Najbolji hrvatski tamburaši - koncert na paviljonu
DOKUart - Otvorenje festivala DOKUart
Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije - predstavljanje knjige Vilima
Karlovića Preživio sam Vukovar i Ovčaru
Listopad
Moto alka - Moto klub Bjelovar
Festival tradicijske glazbe
Dječje Gradsko vijeće
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Sastanak s bjelovarskim ugostiteljima
Otvorenje majčine klupe kod Dječje čitaonice u Bjelovaru
Prezentacija studijske projektne dokumentacije za Aglomeraciju
ZID festival i Sajam mogućnosti na korzu
Sastanak s državnim tajnikom Ministarstva pravosuđa Kristianom Turkaljom i
predstavnicima pravosuđa u Bjelovaru vezano uz izgradnju suda
Sastanak kod pomoćnice ministra zdravstva Vere Katalinić-Janković
Sastanak s ravnateljem Agencije za investicije i konkurentnost Zdenkom
Lucićem

Ljepota majčinstva - modna revija
Lutkarska predstava Bjelovarsko kazalište
Otvorenje izložbe dječjih radova u Gradskom muzeju
Udruga Kineziologa, sastanak
Konferencija za novinare, predstavljanje projekta Udruge za promicanje
pozitivne afirmacije mladih u društvu Impress Daruvar
Mali DOKUart - podjela nagrada
Sastanak o HUB-u (inovacijski digitalni centar)
Mali ljudi velika djela - ponos Bjelovara - svečanost u Domu kulture
Sindikat umirovljenika - obilježavanje Dana starijih osoba
Udruga HDDR PTSP - Branitelji svome gradu
Dan borbe protiv raka - Dan ružičaste vrpce - na tržnici
Dan igara na korzu, u organizaciji Društva Naša djeca
Prikaz vatrogasne vježbe djece - korzo
Husarska utrka - dodjela priznanja
Svečani koncert Golub i prijatelji
Dan neovisnosti - Polaganje zajedničkog vijenca
Konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara
Okrugli stol, izrada programa za mlade
Svečani ispraćaj 1. HRVCONA- a - Vojarna Bilogora
Sajam poslova
Sudjelovanje na konferenciji Pametne jedinice lokalne samouprave i energetski
učinkovite industrije u Zagrebu
Donacije Coca Cole - Aktivna zona na Boriku
Liga protiv raka - Zdravom prehranom do zdravog života - Gradska tržnica
Revija narodne nošnje - KUD Bjelovar
Proslava svete Terezije Avilske - slavlje u katedrali
Pametni grad Bjelovar
Majburger na tržnici - promocija i podjela
Nakon više od dvadeset godina ponovno je pokrenuta proizvodnja Majburgera,
poznate bjelovarske pljeskavice. Plan je Bjelovarski majburger i Bjelovarski
doručak sustavno razvijati narednih godina čijom bi proizvodnjom Bjelovar
mogao vratiti status jakog stočarskog kraja, posebice govedarstva.
Udruga slijepih - obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa
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Predstavljanje knjižice učenika IV. osnovne škole koji su nakon posjeta
Vukovaru izrazili u njoj svoje dojmove pjesmom i crtežom. Projekt je to Udruge
branitelja liječenih od PTSP-a u suradnji s Gradom Bjelovarom - Domovinski rat
i dječji sat
Sastanak s vrtićima
Sastanak s direktorom studentskog centra Varaždin
Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti - Otv izložbe plakata i predstavljanje
izdanja - Gradski muzej
Komemoracija povodom smrti Bore Bradića, bjelovarskog rukometnog veterana
Večer francuske poezije i šansone - knjižnica
Večer folklora - Češka obec
Tko čita? Javno čitanje mladih hrvatskih pisaca - studijski odjel knjižnice
Sastanak Sjever dan, Logička matrica na temu dokumentacije za studentski
dom
Udruga studenata BBŽ - Bjelovarsko-bilogorska noć - Klub Roko Zg.
Tiskovna o održavanju Dana Slavonije i Srijema
Posjet područnoj školi Nove Plavnice
Posjet V. osnovnoj školi
Tiskovna o klizalištu u Bjelovaru
Kestenijada DV Osmijeh na Boriku
Komemoracija poginulim hrvatskim braniteljima u Trokutu Novskoj
Sjednica Turističkog vijeća
Ispraćaj bjelovarskih učenika na Barutani koji kreću na put u organizaciji
UHDDRa Putovima bjelovarskih branitelja
Obilježavanje Otkosa 10 u Velikoj Pisanici
Potpisivanje ugovora u Zagrebu o sufinanciranju projekata iz Programa
podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u školama s Ministarstvom regionalnog
razvoja i fondova EU kojim je Gradu dodijeljeno 500 tisuća kuna
Obilježavanje blagdana Svih svetih
Studeni:
Tiskovna o potpisanom ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja o
dodijeljenim sredstvima Gradu Bjelovaru namijenjenih za sufinanciranje
sanacije vlade na zgradi II. OŠ - Područne škole Centar te sanaciju pročelja
na V. OŠ (500 tisuća kuna).
2. folklorne jeseni - Zajednica Mađara Grada Bjelovara
Dani Slavonije i Srijema na Korzu
OPG Bačak i Udruga Lovari izložba Jesen na Bilogori u Romskoj kući
Konferencija za novinare na Veleučilištu o donaciji Erste Banke za opremanje
nove informatičke učionice na Veleučilištu
Prijam darovatelja krvi
IN2 prezentacija
Otvorenje izložbe Đuro Seder, Gradski muzej
Sastanak s Obrtničkom školom o statusu Međunarodne Eko škole
Predstavljanje projektnih rješenja u Ždralovima
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Izložba radova Likovnog udruženja Bjelovar u Gradskom muzeju
Predstavljanje knjige - Vrijeme ljubavi Gorana Tribusona u knjižnici
Volimo Hrvatsku pjesmom - Ogranak Matice hrvatske Bjelovar
Komemoracija doktoru Anđelku Višiću na starom groblju
Konferencija o porezima
Komemoracija poginulim hrvatskim braniteljima u Bastajima
Tiskovna o održavanju IT konferencije u Gradu pod nazivom B:IT.con, odnosno
BJELOVAR:IT.conference. Cilj konferencije je okupljanje IT zajednice na
bjelovarskom području i šire, razmjena znanja i iskustava te suradnja na
različitim područjima djelovanja unutar IT sektora
Tiskovna o maloj školi plivanja na bazenu Vita nove
Tribina o projektu Domovinski rat i dječji sat koju organizira Udruga hrvatskih
branitelja oboljelih od PTSP-a
Tiskovna o održavanju Večeri nacionalnih manjina
Svečana promocija monografije Udruge specijalne policije u Zagrebu
Predstavljanje knjige Svjedočanstvo stradanja Hrvata u povodu Dana Matice
hrvatske
Konferencija o investicijama i ulaganjima za poduzetnike
Svjetski dan prijevremeno rođene djece - na Korzu
U povodu Dana sjećanja na Vukovar, paljenje lampaša u VUkovarskoj ulici i
korzu
Prostor za ideju TEDXNKPPBjelovar.com u Narodnoj knjižnici
Kazališna predstava Tri jablana - Dani Matice hrvatske
Susret malih vokalnih sastava - Dom kulture
Konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara
Otvorenje mosta uJošinama
Predstavljanje knjige Hrvatska u raljama djece komunizma - Dani Matice
hrvatske
9. susret gradonačelnika - Udruga gradova
Skupština Udruge oštećena sluha
Svečana dodjela zahvalnica jubilarnim davateljima krvi
Liga protiv raka - koncert" Vox Feminae"
Otvorenje Priminog salona u Sesvetama - obraća se gradonačelnik
Skupština Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar
Večer nacionalnih manjina
Koncert župnih zborova i učenika Glazbene škole Vatroslav Lisinski u crkvi Sv.
Ane
Skupština Gradskog poduzeća za upravljanje sportskim objektima
Otvorenje ceste u Galovcu
Primopredaja klime Poreznoj upravi
Sastanak u Ministarstvu državne imovine
Dodjela nagrada Udruženja hrvatskih menedžera i poduzetnika predsjedniku
Uprave Bjelin Darko Pervan za poduzetnika godine
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Prosinac
Otvorenje izložbe malih životinja
Sastanak u Ministarstvu poljoprivrede kod glavne tajnice Ivane Vojta Radić
Međunarodni dan osoba s invaliditetom i 20. godišnjica rada Udruge invalida
Bjelovar
Večer uz operu i operetu povodom Dana Matice hrvatske
Otvaranje nove informatičke učionice na Veleučilištu u Bjelovaru, donacija Erste
banke
Otvorenje prve bjelovarske IT konferencije B:IT.con
Otvorenje klizališta u središnjem gradskom parku
V. susret tamburaških orkestara BBŽ
Svečano otvorenje Adventa u Bjelovaru - paljenje lampica
Koncert Ivane Husar na paviljonu
Komemoracija pogibije hrvatskih branitelja u Komletincima
Međunarodna konferencija o strateškom upravljanju razvojem - Pristupi u
planiranju strateškog okvira za razdoblje nakon 2020. godine u Zagrebu
Dodjela titule gospodarstvenika i gospodarskog događaja te proglašenje
najboljih srednjih i malih poduzetnika godine u sklopu projekta Poslovni uzlet u
organizaciji Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika
Svečanost obilježavanja Dana roda topništva u OS RH - Dana topničko- raketne
pukovnije u Vojarni Bilogora
Konferencija Uloga u lancu u proizvodnji hrane u Osijeku
Otvorenje kružnog toka kod šoping centra Stop & Shop
Koncert Dalibor Turković &TS Bilogora
Partnersko vijeće
Koncert Strings & keys + sax
Kićenje bora s djecom i dolazak djedova Mrazova na motorima - korzo
Koncert - Apfelstudel
Božićni bal- Plesni klub H-8
Koncert Kim Verson
Skupština Kluba liječenih alkoholičara Bjelovar
Svečani prijavak Husara - u dvorištu Gradske uprave
Koncert Jasne Bilušić
Izvještajna skupština povijesne postrojbe Bjelovarski graničari - Husari
Dolazak Predsjednice RH i obilazak Veleučilišta u Bjelovaru
Glazbena škola - U susret Božiću
Narodna knjižnica predavanje - Ravnotežom do zdraVija
Besplatna edukacija za poduzetnice
Koncert Accoustic Laganini Duo
Sastanak s državnim tajnikom Bernardom Gršićem u Središnjem državnom
uredu za razvoj digitalnog društva oko projekta e-Bjelovar
Nastup Dječjeg vrtića Osmijeh
Božićna svečanost OV Bjelovar
Božićna svečanost i priredba korisnika Doma za starije osobe
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Diplomatski zbor u Bjelovaru
Božićna priredba Doma za odrasle osobe
Otvorenje stočarskog sajma u Patkovcu
Izložba krivotvorenih umjetnina
Božićna priredba II. OŠ
Božićni koncert Češke obeci
Koncert Martine Đurđević & Loud & Found
Koncert B and the Bops
Uručenje certifikata ugostiteljima za obuku pripreme Majburgera (na Danima
otvorenih vrata Prima Commerca)
Predstava i podjela poklona djeci za božićne i novogodišnje blagdane prema
popisu Centra za socijalnu skrb
Predstava i podjela poklona djeci s invaliditetom u Bjelovarskom kazalištu
prema popisu Udruge invalida Bjelovar
Kočija Djeda Božićnjaka
Koncert Christmas Trio
Božić na Bilogori
Koncert Hot Stuff
Skupština Hrvatskog kuglačkog saveza
Božićni pjevači - park
Izviđači građanima - Betlehemsko svjetlo
Koncert Klape Bjelovar
Puštanje lampiona u zrak
Udruga za Autizam - Tiskovna i promocija kalendara
Skupština Obrtničke komore BBŽ i dodjela priznanja
Priredba učenika II. OŠ
Prezentacija 3. etno festivala
Božićni Gala Koncert
Skupština i Vijeće Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar
Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe
Prijam biskupa i svih župnika s područja Grada Bjelovara
Nastup Češke obeci
Skupština Tehnološkog parka
Potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji s Večernjim listom
Studentski zbor Veleučilišta u Bjelovaru
Sjednica Vijeća češke nacionalne manjine BBŽ
Božićna priredba Dječjeg vrtića Bubamara
Bjelovaru s ljubavlju - priredba Doma učenika srednjih škola
Čarolija Božić nota, koncert Vox Feminae
Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana posjet Pučkoj kuhinji - podjela
paketa korisnicima
Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana posjet Klubu Bilogora - osobama s
intelektualnim teškoćama - uručenje košare
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Sastanak s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Dubravkom Ponošem
Tiskovna konferencija - presjek rada nove gradske vlasti nakon šest mjeseci
rada
Sastanak s pomoćnikom ministra vanjskih i europskih poslova Uprave za
multilateralu i globalna pitanja Amirom Muharemijem u Gradu Bjelovaru
Koncert Tomislav & Matija
Potpisivanje ugovora s bjelovarskim vrtićima o snižavanju cijena vrtića
Priredba učenika IV. OŠ
Koncert Nine Kraljić
Orijentacijska utrka u organizaciji Orijentacijskog kluba Bjelovar
Rasplesani Božić - Mažoretkinje
Akcija Mir i dobro Ministarstvo unutarnjih poslova
Koncert - VLG Big Band koncert
Koncert Bang -Bang
HORKUD Golub - Koncert u katedrali
Koncert - Stella & Flashback
Sastanak s državnim tajnikom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije Velimirom Žuncom
Donacijski koncert, Božićni san
Javna tribina, Jučer? Danas? Sutra? Proslava 20. godišnjice Bjelovarskog
kazališta
Skupština Sportske zajednice Grada Bjelovara
Koncert Stidljiva Ljubičica
Skupština Nogometnog kluba Raić
Komemoracija poginulim hrvatskim braniteljima u Pakracu
Skupština Turističke zajednice
Koncert Petica
Koncert Rockheads
Doček Dječje Nove godine - koncert Hot Stuff - središnji gradski park
Predstava Slatki jadi gospođice Karoline
Doček Nove godine - koncert Hot Stuff i Indira Forza - središnji gradski park
Grad Bjelovar stalno radi na poboljšanju komunikacije između građana i
Gradske uprave. Grad Bjelovar ima svoju Facebook stranicu kao i Twitter profil na
kojima se dnevno objavljuju najnovije informacije o Gradskoj upravi. Time je građanima
omogućeno da u realnom vremenu komentiraju i daju svoje primjedbe, sve u cilju
unaprjeđenja života u gradu. Radit će se i dalje intenzivno na brojnim projektima kako
bi Grad Bjelovar postao "pametan grad".
U cilju postizanja što veće učinkovitosti rada i kvalitetnijeg pružanja usluga i na
službenoj internetskoj stranici Grada Bjelovara putem rubrika "Pitajte gradsku upravu"
i "Pohvale i pritužbe" redovito se zaprimaju pitanja, prijedlozi i pritužbe građana na koje
se ažurno odgovara.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama u drugoj je polovici 2017.
godine zaprimljeno je 5 zahtjeva za ostvarenje prava na pristup informacijama koji su
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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 i javnim
pozivima, 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.
Na gradskom portalu www.bjelovar.hr provode se i Savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću u postupku donošenja općih akata. U izvještajnom razdoblju
provedeno je 13 savjetovanja u trajanju od 30 dana a 2 su savjetovanja započeta
prosincu 2017. godine.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje srpanj - prosinac
2017. godine prikazuje rad ne samo gradonačelnika sa zamjenicima, već i svih
upravnih odjela koji su 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 2017. godinu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za
2017. godinu.
Predlažem Gradskom

vijeću

Grada Bjelovara da razmotri i prihvati ovo

Izvješće.

GRADONAČELNIK
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

U razdoblju srpanj-prosinac 2017. godine doneseni su

GRADSKO VIJEĆE

sljedeći

akti:

• Odluka o imenovanju članova projektnog tima - projekti "SOUL - Songs of our
Lives"
• Odluka o dodjeli gradskog prostora na korištenje u Bjelovaru u T.Massaryka 8;
• Odluka o partnerstvu na projektu "Info centar mogućnosti" u sklopu Javnog poziva
za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih
sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu
objavljenog od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu "Impress";
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu "Integracijom do novih mogućnosti" u
okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne
isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za
2017. godinu objavljenog od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku - Društvo multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije;
• 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 osnivanju prava služnosti rekonstrukcije dijela
postojećeg vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara na nekretninama u vlasništvu
Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar);
• Odluka o izmjeni Odluke o davanju stana u najam (2 Odluke);
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za sanaciju armiranobetonskih
brisoleja na IV osnovnoj školi Bjelovar;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za
opskrbu električnom energijom u razboju od 3 godine,
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izgradnju društvenog doma
MO Gornje Plavnice - faza II;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izgradnju distributivnog
vodovoda - odvojak GTE Ciglena;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za dodatne radove na
rekonstrukciji cesta u Radničkom naselju - Faza II;
• Suglasnost za pokretanjem postupka javne nabave za geodetsko-katastarske
usluge u svrhu dovršenja izrade katastra nekretnina na području Grada Bjelovara
izdana Državnoj geodetskoj upravi;
• Odluka o dodjeli de minimis potpore za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela,
pčelarima s područja Grada Bjelovara;

• Odluka o dodjeli de minimis potpore za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko
staklen ičku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Bjelovara;
• Odluka o dodjeli de minimis potpore za sufinanciranje dijela troškova za uzgoj i
držanje rasplodnih goveda - umjetno osjemenjivanje plotkinja na području Grada
Bjelovara tijekom 2016.-2020. godine;
• Odluka o odabiru konzultantske tvrtke za pripremu, izradu i podnošenje prijave
projektnog prijedloga u sklopu Natječaja "Umjetnost i kultura 54+";
• Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udruzi EKO KULTURA za 2017.
godinu;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za davanje stanova u najam;
• Odluka o poništenju u postupku jednostavne nabave za nabavu uredskog materijala
za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara u razdoblju od dvije godine;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave za uslugu prijevoza učenika osnovnih
škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine; odluka o odabiru u postupku
jednostavne nabave za isporuku opreme školske kuhinje u III. osnovnoj školi
Bjelovar u Bjelovaru;
• Odluka o poništenju u postupku jednostavne nabave za isporuku školskih bilježnica
za učenike osnovnih škola grada Bjelovara,
• Odluka o poništenju u postupku jednostavne nabave za isporuku školskog pribora
za učenike osnovnih škola grada Bjelovara;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za dodatne radove na
energetskoj obnovi Dječjeg vrtića "Bjelovar" u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave za rekonstrukciju izlaza iz Zone Jug na
Južnu obilaznicu - kružno raskrižje;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za dodatne radove na
rekonstrukciji Ulice Ivana Cankara u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave za rekonstrukciju cesta i izgradnju
oborinske kanalizacije u Radničkom naselju - faza V;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu projektnog prijedloga
za natječaj LIFE 2017. temeljem Uredbe broj 1293/2013 Europskog parlamenta i
Vijeća za potprogram Okoliš i učinkovito korištenje resursa;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu Prostornog plana
uređenja Grada Bjelovara - 5. izmjene i dopune;
• Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6
Bjelovar (sredstva namijenjena za zakup štanda na 25. Jesenskom sajmu);
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju oružja i streljiva;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
za korist "Vodne usluge d.o.o. Bjelovar";
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
(k.o. Korenovo) za korist "Vodne usluge 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 osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva;
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•
•
•
•

•
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•

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konačna lista prioriteta za korištenje sredstava spomeničke rente za sanaciju i
obnovu pročelja i krovova građevina u 2017. godini;
Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada Bjelovara k.o.
Grad Bjelovar za korist "Vodne usluge d.o.o. Bjelovar";
Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
za korist "Vodne usluge d.o.o. Bjelovar";
Odluka o davanju u najam stana (3 Odluke);
Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine "Restorani
i barovi" za vrijeme trajanja manifestacije 12. DokuArt međunarodni festival
dokumentarnog filma u Bjelovaru;
Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu "Klub mladih start-up";
Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu uredskog materijala
za potreba upravnih tijela Grada Bjelovara u razdoblju od jedne godine;
Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu projektne
dokumentacije za izdavanje građevinskih dozvola u sklopu rekonstrukcije Ulice
Petra Preradovića, Trga E. Kvaternika, Ulice Frane Supila (korzo) Ulice Vatroslava
Lisinskog u Bjelovaru;
Odluka o odabiru u postupku javne nabave i opskrbu električnom energijom u
razdoblju od tri godine;
Odluka o poništenju u postupku javne nabave za izgradnju, održavanje i upravljanje
kotlovnicom na drvnu sječku na Poljani dr. Franje Tuđmana u Bjelovaru;
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 sufinanciranju troškova uklanjanja
krovnih pokrova koji sadrže azbest na području grada Bjelovara;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika za provedbu uklanjanja krovnih pokriva
koji sadrže azbest na područjU grada Bjelovara;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Bjelovara za 2017. godinu;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za
2017. godinu;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa socijalno
zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
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o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava
spomeničke rente za 2017. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2017. godini;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o sudjelovanju Grada Bjelovara u
natječaju LIFE, potprogramu Okoliš, prioritetno područje Okoliš i učinkovitost
resursa (ENV) (2017);
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada
Bjelovara za 2016. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada
Bjelovara za 2017. godinu;
• Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu uklanjanja krovnih pokrova koji
sadrže azbest na području grada Bjelovara;
• Odluka o odabiru konzultantske tvrtke za uslugu savjetovanja u pripremi i izradi
projektnog prijedloga i projektne dokumentacije u sklopu Poziva EK za osnivanje i
obuku Digitalnih inovacijskih hubova u EU 13 za 2017. godinu;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi u Bjelovaru u Ulici Matice
hrvatske 5, površine 59m 2 ;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Mjesnog doma u
Prgomelju, površine 57,60 m2 ;
• Odluka o dodjeli sredstva Udruzi tjelesnih invalida Bjelovar;
• Odluka o izvršenju dvodnevne akcije izmještanja lisica sa lokacije "Sajmište" u
Bjelovaru u njihovo stanište;
• Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za izradu Odluke o
proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Bjelovara;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu klizališta na lokaciji
Trg E. Kvaternik u Bjelovaru, u sklopu manifestacije "Božić u Bjelovaru";
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u k.o.
Bjelovar-Sredice;
• Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Grad
Bjelovar;
• Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
• Odluka o davanju na korištenje zemljišta k.č.br. 382/1 k.o. Grad Bjelovar Dječjem
vrtiću "Osmijeh" iz Bjelovara;
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u k.o.
Prgomelje;
• Javni natječaj za prodaju zemljišta u k.o. Prgomelje;
• Odluka o sklapanju izvansudske nagodbe s oštećenikom K.N.;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
(J.Kaštelana, J.Pupačića i 1. svibnja) za korist HEP - Operator distribucijskog
sustava d.o.o. Zagreb;
•

Zaključak
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• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara,
Massarykova ulica;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
(k.o. Korenovo) za korist "Vodne usluge" d.o.o. Bjelovar;
• Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 2542/1 (3604/2)
zk.ul.br. 5289 k.o. Grad Bjelovar;
• Plan nabave za projekt "Energetska obnova Dječjeg vrtića Bjelovar" na adresi Trg
Antuna Gustava Matoša 8a, Bjelovar;
• Plan Zahtjeva za nadoknadom sredstava za projekt "Energetske obnove Dječjeg
vrtića Bjelovar" na adresi Trg Antuna Gustava Matoša 8a;
• Zahtjev za nadoknadu sredstava broj 5 za projekt "Energetska obnova "Dječjeg
vrtića Bjelovar" KK. 04.2.
• Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 2 - Završni zahtjev za projekt "Sinergijom
do uspješnije zajednice" na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske
unije, JPF2016.-2.60.;
• Periodično izvješće za projekt "Izgradnja" biciklističkog stajališta s pratećim
sadržajima u naselju Gornje Plavnice";
• Periodično izvješće za projekt "Izgradnja biciklističkog stajališta s pratećim
sadržajima u naselju Gornje Plavnice", PPRR153, Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije;
• Financijsko izvješće za projekt "Izgradnja biciklističkog stajališta s pratećim
sadržajima u naselju Gornje Plavnice";
• Revidirani proračun za projekt "Ulaganja u školske objekte - II. OŠ Bjelovar i V.
OŠ Bjelovar", PŠ 29, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
• Izjava o javnoj nabavi za projekt "Ulaganja u školske objekte - II. OŠ Bjelovar i V.
OŠ Bjelovar", PŠ 29, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
• Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja za projekt "Ulaganja u školske
objekte - II. OŠ Bjelovar i V. OŠ Bjelovar;
• Zahtjev za nadoknadu sredstava br.1 za projekt "Ulaganja u školske objekte - II.
OŠ Bjelovar i V. OŠ Bjelovar";
• Periodičko izvješće za projekt "Ulaganja u školske objekte -II. OŠ Bjelovar i V. OŠ
Bjelovar, PŠ 29, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova;
• Financijsko izvješće za projekt "Ulaganja u školske objekte - II. OŠ Bjelovar i V.
OŠ Bjelovar", PŠ 29, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave
za nabavu poštanskih usluga ( pisma, tiskanice i sl.) za razdoblje od jedne godine;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za sanaciju vlage na zgradi II.
OŠ Bjelovar - PŠ CENTAR - faza III u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za postavljanje, skidanje i
isporuku dijela nove božićne i novogodišnje rasvjete Grada Bjelovara;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu projekte
dokumentacije za ishođenje dozvola za istraživanje, eksploataciju i uporabu
geotemperirane vode na lokaciji Veliko Korenovo;
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• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu geodetskih elaborata
usklađenja nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja na području
Grada Bjelovara;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
(k.o. Ždralovi) za korist HEP - Operatera distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;
• Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu
Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar) za korist "Vodne usluge d.o.o. Bjelovar" i
sklapanju Anexa 2 Ugovora o osnivanju prava služnosti rekonstrukcije dijela
postojećeg vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara na nekretninama u vlasništvu
Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar);
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u k.o. Grad
Bjelovar;
• Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
• Odluka o neposrednoj prodaji nekretnine u k.o. Grad Bjelovar;
• Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 1 za projekt "Izgradnja fekalne i oborinske
kanalizacije te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Radničkog naselja u
Bjelovaru Faza VI. - izgradnja fekalne kanalizacije na području radničkog naselja u
Bjelovaru;
• Periodično izvješće o provedbi projekta "Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije
te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Radničkog naselja u Bjelovaru
Faza VI. - izgradnja fekalne kanalizacije na području Radničkog naselja u Bjelovaru;
• Financijsko izvješće - pojedinačna plaćanja za projekt " Izgradnja fekalne i
oborinske kanalizacije te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Radničkog
naselja u Bjelovaru Faza VI. - izgradnja fekalne kanalizacije na području Radničkog
naselja u Bjelovaru;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
(k.o. Rajić Gudovački) za korist "Vodne usluge d.o.o." Bjelovar;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
(Ulica Vidikovac) za korist HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
za korist GEOEN d.o.o. Zagreb;
• Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik - Lepirac u
Bjelovaru (licitacijom);
• Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi
Borik - Lepirac (čestice privremenih oznaka);
• Javni natječaj za prodaju zemljišta - čestice privremenih oznaka - u Poslovnoj
zoni Novi Borik - Lepirac u Bjelovaru (licitacijom);
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u k.o. Grad Bjelovar,
na području "Istok III";
• Javni natječaj za prodaju zemljišta u k.o. Grad Bjelovar na području )stok III";
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini čkbr. 5501, upisana u zk.ul. broj
227 k.o. Ždralovi za korist Grada;
• Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti
nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara na području "Istok III";
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini čkbr. 550107, upisana u zk.ul.broj
1428 k.o. Ždralovi u korist Grada Bjelovara;
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• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini čkbr. 550/10, upisana u zk.ul.
broj 1658 k.o. Ždralovi za korist Grada Bjelovara;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
(koo. Ždralovi) za korist HEP-Operatora distribucijskog sustava d.ooo. Zagreb;
• Plan Odluka o vrijednosti boda za izračun početne zakupnine za davanje u zakup
poslovnih prostora u 2017. godini;
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u
zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Prgomelju, površine
91,92m 2 ;
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u
zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Prgomelju, površine
32m 2 ;
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u
zakup poslovnog prostora u zgradi u Ulici Tomaša Masaryka 8, površine 9,05m 2 ;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Gudovac 31, površine
34,18m 2 ;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika
2, površine 77,84m 2 ;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Tomaš bb, površine 35

m20,
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Frane Supila 8a,
površine 95,80m 2 ;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Ciglena 13, površine
106,77m2 ;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Vladimira Nazora 3,
površine 69,60m 2 ;
• Odluka o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Bjelovara;
• Prijedlog za suradnju u svrhu unapređenja svinjogojske proizvodnje na području
Bjelovara;
• Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani
i Barovi za vrijeme "Adventa Bjelovaru";
• Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekta Caffe bar Story;
• Izjava Prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i
ispunjavanja preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava
za projektni prijedlog "Mi to možemo";
• Financijsko izvješće - pojedinačna plaćanja za projekt "Izgradnja fekalne i
oborinske kanalizacije te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Radničkog
naselja u Bjelovaru Faza VI - Izgradnja fekalne kanalizacije na području Radničkog
naselja;
• Odluka o raskidu Ugovora o sufinanciranju sanacije i obnove krovišta građevine;
• Odluka o isplati sredstava spomeničke rente za Program sanacije i obnove fasade
i građevine u Bjelovaru;
• Odluka o prodaji nekretnine čkbr.1196/5 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu
Kronospan CRO d.oooo;
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• Odluka o prodaji nekretnine čkbr.1197/4 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu
Kronospan CRO d.o.o.;
• Odluka o prodaji nekretnine čkbr.1197/2 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu
Kronospan CRO d.o.o.;
• Odluka o prodaji nekretnine čkbr.1197/1 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu
Kronospan CRO d.o.o.;
• Odluka o prodaji nekretnine čkbr.1196/6 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu
Kronospan CRO d.o.o.;
• Odluka o davanju u zakup nekretnina u k.o. Grad Bjelovar;
• Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavijanje poslova procjene vrijednosti
nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara na području Poslovne zone Jug;
• Zahtjev za nadoknadu sredstava 1 za projekt "Energetska obnova zgrade II.
osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19, Bjelovar;
• Plan nabave za promidžbu i vidljivost za projekt "Energetska obnova zgrade II.
osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19, Bjelovar;
• Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti
nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara na području "Istok III" - 2 dio;
• Odluka o prodaji nekretnina čkbr. 1356/2 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu
Kronospan CRO d.o.o. Bjelovar;
• Odluka o prodaji nekretnina čkbr. 1196/12 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu
Kronospan CRO d.o.o. Bjelovar;
• Odluka o prodaji nekretnina čkbr. 1196/13 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu
Kronospan CRO d.o.o. Bjelovar;
• Odluka o prodaji nekretnina čkbr. 1196/14 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu
Kronospan CRO d.o.o. Bjelovar;
• Odluka o prodaji nekretnina čkbr. 1196/15 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu
Kronospan CRO d.o.o. Bjelovar;
• Od luka o prodaji nekretnina čkbr. 1357/7 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu
Kronospan CRO d.o.o. Bjelovar;
• Odluka o sufinanciranju troškova postupka izlaganja na javni uvid podataka
prikupljenih katastarskom izmjerom i poslova obnove zemljišnih knjiga u k.o. Grad
Bjelovar;
• Sporazum o sufinanciranju radova za izgradnju poslovne zgrade na dijelU kčbr.
3143/1 k.o. Bjelovar za potrebe pravosudnih tijela;
• Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na I dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
• Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na III dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
• Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu
Grada Bjelovara u 2018. godini;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada
Bjelovara;
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• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa de minimis potpora za nove investicije
u gradu Bjelovaru od 2018. do 2020. godine;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika o davanju prava građenja na zemljištu
u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje potpora male vrijednosti;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenik upravnih tijela Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa općih javnih službi Grada
Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa korištenja sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara
za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa Upravnog odjela za komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga prioritetnih programa Upravnog odjela za
gospodarstvo Grada Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u školstvu Grada
Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju
i obrazovanju Grada Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada
Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
Grada Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada
Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada
Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i
spašavanju Grada Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara
za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu razvojnih programa za razdoblje
2018.-2020. godine;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika o kupoprodaji zemljišta u vlasništvu
Grada Bjelovara uz korištenje de minimis potpora;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o komunalnom doprinosu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi;
9

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada
Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o zonama u Gradu Bjelovaru;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada
Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta 2. dodatka Ugovora
o izgradnji, financiranju i upravljanju nekretninama u Bjelovaru, Trg hrvatskog sokola;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na
Statut Gradskog muzeja Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa Upravnih odjela iz područja
društvenih djelatnosti za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa općih javnih službi Grada
Bjelovara za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja - korisnika usluga u cijeni programa
Dječjeg vrtića Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada
Bjelovara u 2018. godini;
• Ugovor o pružanju usluga savjetovanja u području brandinga i komunikacije;
• Ugovor o poslovnoj suradnji bro.12-07/17-U za uslugu klizališta na lokaciji Trg
Eugena Kvaternika u Bjelovaru u sklopu manifestacije "Božić u Bjelovaru";
• Ugovor za isporuku i postavljanje opreme parka za pse u Bjelovaru;
• Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj 0-17-1338 za opskrbu električnom energijom
u razdoblju od jedne godine;
• Anex Ugovoru o opskrbi krajnjeg kupca broj 0-17-1338;
• Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
• Anex Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta Ten Agri d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor o korištenju zemljišta Dječjem vrtiću "Osmijeh";
• Ugovor o zakupu sportske dvorane u Mjesnom odboru Gudovac (49 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Stare Plavnice (19 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Hrgovaljani (8 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Stjepan Radić (31 ugovor);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Trojstveni Markovac (32 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Ciglena (7 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Gudovac (18 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Dr. Ante Starčević (10 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Novoseljani (4 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Kokonac (5 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Tomaš (3 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Prgomelje (3 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Veliko Korenovo (5 ugovora);
• Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
(J. Kaštelana, J. Pupačića i 1. svibnja) za korist HEP-Operator distribucijskog sustava
d.o.o. Zagreb;
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• Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
Masarykova ulica;
• Ugovor o osnivanju prava služnosti izgradnje cjevovoda na nekretninama u
vlasništvu Grada Bjelovara k.o. Korenovo;
• Ugovor za izradu idejnog rješenja u svrhu rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u
naseljima Gudovac, Prgomelje i Rajić ukupne dužine 7.650,00 m s trgovačkim
društvom B-projekt d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor za izradu projektne dokumentacije za izdavanje Građevinske dozvole za
rekonstrukciju križanja nerazvrstane ceste i DC 28 u naselju Patkovac te gradnju
pješačkih staza uz DC 28 u ukupnoj duljini od cca 600,00 m;
• Ugovor o korištenju mreže (kategorija poduzetništvo - niski napon) zaključen s
HEP - om Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb ELEKTRA Bjelovar;
• Ugovor o opskrbi (kategorija poduzetništvo) zaključen s HEP - om Operator
distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb ELEKTRA Bjelovar;
• Ugovor za dodatne usluge najma razglasa, rasvjete i pozornice u 2017. godini;
• Ugovor za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata
nakon obnove za projekt energetske obnove Dječjeg vrtića "Bjelovar";
• Ugovor za sanaciju vlage na zgradi II. osnovne škole Bjelovar - PŠ Centar - faza
III u Bjelovaru;
• Ugovor broj 6-05/17 Ro za isporuku kiosk kućica;
• Ugovor za postavljanje, skidanje i isporuku dijela nove božićne i novogodišnje
rasvjete Grada Bjelovara u 2017/187. godini;
• Ugovor za izradu projektne dokumentacije za ishođenje dozvola za istraživanje,
eksploataciju i uporabu geotemperirane vode na lokaciji Veliko Korenovo;
• Dodatak broj 1 Ugovora za izradu Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara -5.
izmjene i dopune;
• Ugovor za izradu geodetskih elaborata usklađenja nerazvrstanih cesta i
geodetskih elaborata izvedenog stanja na području Grada Bjelovara;
• Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta;
• Ugovor o osnivanju prava služnosti ne nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
(k.o. Ždralovi);
• Anex 2 Ugovora o osnivanju prava služnosti rekonstrukcije dijela postojećeg
vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara na nekretninama u vlasništvu Grada
Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar);
• Ugovor o osnivanju prava služnosti izgradnje cjevovoda na nekretninama u
vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Rajić Gudovački);
• Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
(Ulica Vidikovac);
• Ugovor o osnivanju prava služnosti izgradnje utisnih cjevovoda na nekretninama
u vlasništvu Grada Bjelovara;
• Ugovor o djelu;
• Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova izrade
projektne dokumentacije u cilju građenja reciklažnog dvorišta na području Grada
Bjelovara davanjem sredstava pomoći;
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• Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provede EU projekata na
regionalnoj i lokalnoj razini za projekt "Sinergijom do uspješnije zajednice";
• Kupoprodajni ugovor (11 ugovora);
• Ugovor o zakupu zemljišta;
• Ugovor o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta;
• Ugovor o djelu za procjenu vrijednosti i izradu Procjembenog elaborata nekretnine
u Vlasništvu Grada Bjelovara, zemljišta na području Poslovne zone JUG;
• Ugovor o provedbi javnog urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog
natječaja za izradu idejnog rješenja Spomen područja "Barutana 1991", Društvo
arhitekata Varaždin;
• Ugovor o sufinanciranju izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen obilježja
žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj za projekt "Uređenje
spomenika bjelovarskim braniteljima na Trgu Eugena Kvaternika", Ministarstvo
hrvatskih branitelja;
• Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na
regionalnoj i lokalnoj razini za projekt "Energetska obnova zgrade II. osnovne škole
Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19, Bjelovar, Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske unije;
• Ugovor o dodjeli potpore za organizaciju manifestacija u 2017. godini za projekt
"Bjelovarski doručak", Ministarstvo poljoprivrede;
• Ispravak Plana nabave za projekt "Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića
Bjelovar na adresi Trg A. G. Matoša 8a, Bjelovar";
• Ispravak Plana zahtjeva za nadoknadom sredstava za projekt "Energetska obnova
zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg A.G. Matoša 8a, Bjelovar";
• Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretnini čkbr. 550/6 upisana u zk.ul.broj
2227 k.o. Ždralovi;
• Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretnini čkbr. 550/7, upisana uzk.ul.broj
1428 k.o. Ždralovi;
• Ugovor o djelu za procjenu vrijednosti i izrada Procjembenog elaborata nekretnina
u vlasništvu Grada Bjelovara zemljišta na području Istok III - 2. dio;
• Ugovor za izradu idejnog rješenja za izradu projektne dokumentacije za izdavanje
Građevinske dozvole za rekonstrukciju Zagrebačke ulice u Bjelovaru u duljini cca
632m s trgovačkim društvom B-projekt d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor za izradu geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta na području Grada
Bjelovara - naselje Gudovac i Prgomelje s trgovačkim društvom Metra d.o.o
Bjelovar;
• Ugovor o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja "Kompleks starog
paromlina" zaključen s trgovačkim društvom Sedlić grupa d.o.o.;
• Ugovor o izradi projektno - tehničke dokumentacije za proširenje groblja "Borik"
zaključen s M PLAN d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor o priključenju zaključen s HEP - Operatorom distribucijskog sustava d.o.o.
Zagreb Elektra Bjelovar;
• Odluka o sufinanciranju smještaja djece u Dječjem vrtiću "Pinokio";K
• Odluka o sufinanciranju smještaja djece u Dječjem vrtiću "Bubamara";
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• Odluka o raspisivanju izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara
na mandat od dVije godine;
• Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća
Grada Bjelovara;
• Izmjene i dopune statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara;
• Odluka o jednokratnom sufinanciranju rada Dječjeg vrtića Ciciban iz Bjelovara;
• Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju;
• Odluka o sufinanciranju smještaja djece u Dječjem vrtiću Osmijeh;
• Odluka o sufinanciranju smještaja djece u Dječjem vrtiću Ciciban;
• Rješenje o osnivanju Povjerenstva za popis nepokretne imovine, opreme i sitnog
inventara u vlasništvu Grada Bjelovara;
• Rješenje o osnivanju Povjerenstva za popis novčanih sredstava, potraživanja i
obveza, sredstava od prodaje stanova, potrošnog materijala i zaliha robe u čajnoj
kuhinji Grada Bjelovara;

GRADONAČELNIK
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