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GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja
u građenje i opremanje pješačko-biciklističke staze u naselju Gornje Plavnice
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o suglasnosti za
provedbu ulaganja u građenje i opremanje pješačko-biciklističke staze u naselju
Gornje Plavnice i u povodu toga donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u građenje i
opremanje pješačko-biciklističke staze u naselju Gornje Plavnice i upućuje Gradskom
vijeću na razmatranje i donošenje.
Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će viša
savjetnica za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju Andrea
Posarić.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA
KLASA: 340-03/18-01/22
URBROJ: 2103/01-06-18-2
Bjelovar, 17. srpnja 2018.
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

Predmet: Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u građenje i
opremanje pješačko-biciklističke staze u naselju Gornje Plavnice

U privitku dopisa dostavljamo Vam Nacrt Odluke o suglasnosti za provedbu
ulaganja u građenje i opremanje pješačko-biciklističke staze u naselju Gornje Plavnice,
predlažemo da utvrdite Prijedlog Odluke i uputite ga Gradskom vijeću na razmatranje
i donošenje.
PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl.ing.geologije

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
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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 10. sjednici održanoj __ srpnja 2018. godine donijelo je
ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja u građenje i opremanje pješačkobiciklističke staze u naselju Gornje Plavnice
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 građenje i opremanje pješačko-biciklističke u
naselju Gornje Plavnice na k.č.br. 1863, 1890 k.o. Gornje Plavnice, ukupne dužine
2.205,03 metara.
Članak 3.
Za predmet provedbe ulaganja izrađen je građevinski projekt T.D. 44/17 od
veljače 2017. godine, ovlašteni projektant Igor Barberić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja
G4197 (B-PROJEKT d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge HR-43000 Trojstveni
Markovac, Trojstvena 15, OIB 54648399349), na temelju kojega je izdana pravomoćna
Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/17-01/000037 od 10. svibnja 2017. 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., III. SEKTOR
– LOKALNA INFRASTRUKTURA.
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 građenje i opremanje biciklističke staze u naselju Gornje
Plavnice.
Članak 6.
Sastavni dio ove Odluke je Prilog 12 „Opis projekta“, KLASA: 340-03/18-01/22,
URBROJ: 2103/01-06-18-5.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku Grada Bjelovara“.
KLASA: 340-03/18-01/22
URBROJ: 2103/01-02-18-3
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 pješačko-biciklističku stazu u naselju Gornje Plavnice biti će na
raspolaganju za 687 stanovnika (DZS 2011.) naselja kao ciljana skupina projekta.
Ulaganje u pješačko-biciklističku stazu u naselju Gornje Plavnice biti će na
raspolaganju krajnjim korisnicima i to: osnovnoškolskoj djeci koja pohađaju Područnu
školu Gornje Plavnice od IV. Osnovne škole Bjelovar. Korisnici društvenog doma
Gornje Plavnice, koji će koristiti lokalno stanovništvo (za potrebe provođenja aktivnosti
DVD-a, kulturnih aktivnosti. lovačkih, ribolovnih i drugih udruga, djece i mladih, a koje
provode i organiziraju različite interesne skupine koje djeluju kroz organizacije civilnog
društva).
Samim time, predmetno ulaganje će po stavljanju u funkciju biti dostupno
lokalnom stanovništvu te svima koji prolaze kroz naselje Gornje Plavnice, pješice ili
biciklima.

Datum:
18. srpnja 2018.
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