
 

 

   

 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 360-01/18-01/24 
URBROJ: 2103/01-01-18-18 
Bjelovar, 17. srpnja 2018. 
 

 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja 

u građenje i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o suglasnosti za 

provedbu ulaganja u građenje i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac i 
u povodu toga donio sljedeći  
 
 

      ZAKLJUČAK  
 

 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u građenje i 
opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac i upućuje Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.  

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport Milan Mateković. 
 

 

 

        GRADONAČELNIK 
       
                                                                              Dario Hrebak 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD B J E L O V A R  
Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport 
 
 

KLASA: 360-01/18-01/24 
URBROJ: 2103/01-07/1-18-16 
Bjelovar, 17. srpnja 2018. 
 

 
GRAD BJELOVAR 

    G R A D O N A Č E L N I K 
   Dario Hrebak 

 
 
 
 Predmet: Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u 
građenje i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac 
 
 

U privitku dopisa dostavljamo Vam Nacrt Odluke o suglasnosti za provedbu 
ulaganja u građenje i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac, predlažemo 
da utvrdite Prijedlog Odluke i uputite ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 

 

PROČELNIK 

    mr.sc. Milan Mateković 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

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

GRADSKO VIJEĆE 
 

- NACRT 

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje), 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta 
Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13, 1/18), Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na ___ sjednici održanoj __ srpnja 2018. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o suglasnosti za provedbu ulaganja u građenje i opremanje dječjeg vrtića i 

jaslica u naselju Gudovac 
 

Članak 1. 
 

Gradsko vijeće Grada Bjelovara suglasno je da Grad Bjelovar podnese zahtjev 
za potporu na natječaj u okviru Mjere 07 „Temeljen usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“, Podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

Članak 2. 
 

Predmet provedbe ulaganja je izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u naselju 
Gudovac na k.č.br. 409,410,411,412,413 koje će se formirati u jednu česticu na kojoj 
će se izvršiti zahvat izgradnje, k.o. Gudovac, površine građevinske čestice P = 7844 
m2 od čega objekt 599,91 m2  tlocrtne površine te 473,06 m2 građevinske bruto 
površine. 

 
Članak 3. 

 
Za predmet provedbe ulaganja izrađen je Glavni projekt T.D. 21-04/18 od 

svibnja 2018. godine, projektanta M Plan d.o.o., A.K. Mišića 5B, OIB: 96156048099, 
na temelju kojega je izdana pravomoćna Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-
03/18-01/000055 od 29. svibnja 2018. godine.  

 
Članak 4. 

 
Troškovi ulaganja odnose se na izgradnju i opremanje, troškove usluge nadzora 

i općih troškova, a najviše do 1.250.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti sukladno 
Natječaju za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 



 

 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz 
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., I. SEKTOR 
– DJEČJI VRTIĆI. 

Članak 5. 
 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Bjelovara na poduzimanje svih radnji i mjera 
propisanih odredbama Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela 
u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014.-2020., NN 48/18, a sa svrhom dobivanja potpore iz sredstava Europske unije i 
Republike Hrvatske za provedbu ulaganja izgradnje dječjeg vrtića i jaslica u naselju 
Gudovac 
 

Članak 6. 
 

Sastavni dio ove Odluke je Prilog 12 „Opis projekta“, KLASA: 360-01/18-01/24, 
URBROJ: 2103/01-02-18-19.  

Članak 7. 
 
 Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o suglasnosti za provedbu projekta 
gradnje i opremanja dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac („Službeni glasnik Grada 
Bjelovara“, broj 4/18).  
      Članak 8.  

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“.  
 
KLASA: 360-01/18-01/24 
URBROJ: 2103/01-02-18-17 
Bjelovar,    srpnja 2018. 

PREDSJEDNIK 
     GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                               Ante Topalović, univ.bacc.oec.  



 

 

 

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM 
STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA 

 

 

Grad Bjelovar kao korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4.1., 

tip operacije 7.4.1., obvezuje se i izjavljuje da će planirano ulaganje biti dostupno 

lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.  

 

Ulaganje u izgradnju i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac biti 

će na raspolaganju za 1.095 stanovnika (DZS 2011.) naselja kao ciljana skupina 

projekta.  

 

Ulaganje u izgradnju i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac biti 

će na raspolaganju krajnjim korisnicima i to: djeca predškolskog uzrasta jasličke i 

vrtićke dobi u okviru 2 vrtićke i 1 jasličke skupine, njihovim roditeljima i članovima 

obitelji, Dječji vrtić Bjelovar, novozaposlene osobe.  

 

Samim time, predmetno ulaganje će po stavljanju u funkciju biti dostupno 

lokalnom stanovništvu.  

 

 

 

Datum:            Potpis i pečat: 

 

18. srpnja 2018.                                                          _______________________ 

    

 
 
 
 
 
 


