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GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA
Temeljem članka 48. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/13) podnosim Gradskom vijeću Grada Bjelovara
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - LIPANJ 2017. GODINE
Sukladno članku 48. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/13) Gradonačelnik je dužan dva puta godišnje podnijeti izvješće o
svom radu.
Gradonačelnik zastupa Grad Bjelovar i nositelj je izvršne vlasti Grada Bjelovara.
U izvještajnom razdoblju održani su lokalni izbori te je u lipnju 2017. godine došlo do
smjene izvršne vlasti. Gradonačelnik ima dvoje zamjenika.
Gradonačelnik Grada Bjelovara u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom
i Statutom Grada Bjelovara priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava
izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada
u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, nadzire njihov rad, upravlja
nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada, kao i prihodima
i rashodima Grada u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Bjelovara i raspolaganju
ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom, ako je
stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom
planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, te obavlja i druge
poslove utvrđene Statutom.
U okviru navedenih nadležnosti propisanih člankom 45. Statuta Grada Bjelovara
u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine Gradonačelnik je donio 492 opća i
pojedinačna akta. Doneseno je 126 odluka, 46 zaključaka o utvrđivanju prijedloga
općih i drugih akata te drugih zaključaka, 3 rješenja. Sklopljeno je 268 različitih
ugovora, 5 dodataka ugovoru te 3 sporazuma. Doneseno je više različitih izvješća,
planova i izmjena i dopuna planova, objavljeno je 11 javnih poziva i 5 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, od kojih dvije radne te konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća
nakon provedenih lokalnih izbora u svibnju 2017. godine.
Gradonačelnik kao predlagatelj akata Gradskom vijeću sudjeluje u sjednicama
radnih tijela Gradskog vijeća. U razdoblju siječanj - lipanj 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. Održana je po jedna sjednica Odbora
za odgoj i obrazovanje, Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu, Odbora za
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbora za dodjelu nagrada i
javnih priznanja, Mandatne komisije te Komisije za izbor i imenovanje.
Sukladno članku 79. stavku 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 109/07,
129/05 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) Gradonačelnik je Predstojnici Ureda
državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i u ovom razdoblju dostavljao na
nadzor odluke i opće akte Gradskog vijeća, te zapisnike sa sjednica Gradskog vijeća
na kojima su predmetni opći akti doneseni. Kod dostavljenih akata nisu utvrđene
nepravilnosti.
Gradonačelnik je kao izvršno tijelo odgovoran za zakonitost rada i usmjeravanje
rada upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Bjelovara,
te za nadziranje njihovog rada. Radi izvršavanja navedene funkcije Gradonačelnik po
potrebi održava kolegije sa zamjenicama i čelnicima upravnih tijela (pročelnicima i
tajnicom Gradskog vijeća), te voditeljicom Jedinice za unutarnju reviziju, na kojima se
zauzimaju stajališta te dodjeljuju zaduženja.
PREGLED IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA PO UPRAVNIM ODJELIMA

I. PODRUČJE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
1. PREDŠKOLSKI ODGOJ
U predškolske ustanove i obrte dadilja Grada Bjelovara smješteno je ukupno
1.002 dijete, 482 u Dječji vrtić Bjelovar čiji je osnivač Grad Bjelovar, dok je 490 djece
smješteno u četiri privatna vrtića (Ciciban 210, Osmijeh 160, Pinokio 60 djece i
Bubamara 60 djece). Dodatno su sufinancirana djeca koja su smještaj našla u vrtićima
drugih općina i gradova (Rovišće 6 djece). Odlukom o sufinanciranju obavljanja
registrirane djelatnosti dadilja od 1. svibnja 2014. počeo je s radom i Zajednički obrt za
usluge dadilja Palčica za dvanaestero djece, Obrt za usluge dadilja Rafael za šestero
djece, te Obrt za usluge dadilja Zvjezdica za dvanaestero djece.
Natječajem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobivena su
sredstva za projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade
Dječjeg vrtića Bjelovar“ u od vrijednosti 41.875,00 kn.
Odobren je projekt energetske obnove Dječjeg vrtića Bjelovar Alojzije Stepinac,
vrijednosti oko 3.770.000,00 kn uz 63% sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost. Radovi su započeli 1. ožujka 2017. a kraj radova očekuje se
u kolovozu 2017. godine.
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Prijavljen je projekt energetske obnove Dječjeg vrtića Bjelovar A. G. Matoš,
vrijednosti oko 3.156.000,00 kn uz 50% sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, a u Obavijesti o rezultatima FAZE 2 postupka dodjele
bespovratnih sredstava od 29. svibnja 2017. godine, predlaže se dodjeljivanje iznosa
od 1.606.720,32 kn bespovratnih sredstava ili 50 % od ukupno odobrenih prihvatljivih
izdataka koji iznose 2.935.730,55 kn.
U proteklom razdoblju Grad Bjelovar je uredno podmirivao preuzete obveze u
sufinanciranju smještaja djece u sve ustanove i obrte dadilja, financiranju troškova
male škole i rada Dječjeg vrtića Bjelovar, te energetske obnove Dječjeg vrtića Bjelovar
u Ulici Alojzija Stepinca.
2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Grad Bjelovar je osnivač pet osnovnih škola na svom području, koje polazi 3.107
učenika u školskoj godini 2016./2017. Redovito se financiraju potrebe materijalnih i
financijskih rashoda škola, realizacija projekata ''Sinergijom do uspješnije zajednice'',
''Djetinjstvo bez gladi'', sufinancira se provedba pilot projekta E- škole (uspostava
sustava razvoja digitalno zrelih škola). Redovno se financiraju dodatni programi u
osnovnoškolskom obrazovanju (produženog boravka u I., II. i IV. OŠ Bjelovar,
sufinanciranje školske kuhinje, natjecanja, nabava knjiga za školske knjižnice,
sufinancira se i organizira mala škola, sufinancira se rad Glazbene škole, stručna
usavršavanja djelatnika osnovnih škola). Za sve navedene programe Grad će izdvojiti
10.468.894,00 kn na razini 2017. godine.
Ove godine Grad Bjelovar uložit će oko 1.202.868,00 kn u kapitalna ulaganja, te
450.011,00 kn u tekuće i investicijsko održavanje, te oko 100.000,00 kn hitne
intervencije školskih objekata i opreme s ciljem dobivanja što funkcionalnijih uvjeta za
odvijanje nastavnog procesa.
•

•
•
•
•

Najveći dio novca utrošit će se na:
sanaciju fasade dvorišne zgrade (stacionar) V. OŠ Bjelovar u iznosu 362.000,00
kn, u čijem sufinanciranju s 100.000,00 kn participira Ministarstvo kulture jer je
objekt pod spomeničkom zaštitom, te sanacija kupaonice za invalide u iznosu
od 30.000,00 kn i čekaonice za roditelje u iznosu od 58.000,00 kn,
građevinsko obrtničke radove na sanaciji vlage II OŠ Bjelovar, PŠ Centar (II.
faza), radovi u iznosu 372.500,00 kn, te radove zamjene prozora (podrumskih
na anexu u matičnoj školi, te vrata u PŠ Ždralovi),
rekonstrukciju školske kuhinje III. OŠ Bjelovar, radovi u iznosu od 158.000,00
kn,
zamjenu poda u predvorju razredne nastave IV. OŠ Bjelovar, radovi u iznosu
od 160.500,00 kn, te zamjenu pokrova PŠ G. Plavnice (dvorišni objekt) u iznosu
od 58.000,00 kn,
zamjenu pokrova-anex I. OŠ Bjelovar, PŠ Nove Plavnice, radovi u iznosu od
75.000,00 kn.

Od 4. siječnja do 6. veljače 2017. godine bio je raspisan Javni poziv za
financiranje programa ili projekta udruga iz Programa javnih potreba u školstvu Grada
Bjelovara za 2017. godinu, putem kojega su 2 udruge iz područja obrazovanja ostvarile
sufinanciranje svojih projekata ili programa iz Proračuna Grada Bjelovara.
Prijavljen je projekt energetske obnove II. osnovne škole, vrijednosti oko
4.057.000,00 kn uz 50% sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
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učinkovitost, a u Obavijesti o rezultatima FAZE 2 postupka dodjele bespovratnih
sredstava od 29. svibnja 2017. godine, predlaže se dodjeljivanje iznosa od
2.055.655,41 kn bespovratnih sredstava ili 50 % od ukupno odobrenih prihvatljivih
izdataka koji iznose 3.652.773,10 kn.
Na Javnom pozivu Ministarstva socijalne politike i mladih odobren je projekt
„Djetinjstvo bez gladi“ kojim je osigurana prehrana za učenike slabijeg socijalnog
stanja za 496 učenika I. - V. OŠ Bjelovar za školsku godinu 2016./2017., vrijednosti
637.101,00 kn. U lipnju se očekuje objava novog javnog poziva za školsku godinu
2017./2018.
Na javnom pozivu Ministarstva znanosti i obrazovanja treću godinu za redom
odobren je projekt „Sinergijom do uspješnije zajednice“ za osiguranje pomoćnika u
nastavi za djecu s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2016./2017., vrijednosti
1.848.463,52 kn. U lipnju se očekuje objava novog Javnog poziva Ministarstva
znanosti i obrazovanja za prijavu projekta za osiguranje pomoćnika u nastavi za djecu
s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2017./2018.
3. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Grad Bjelovar zajedno s Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i
Bjelovarsko-bilogorskom županijom započeo je krajem 2013. godine izgradnju
Učeničkog doma Bjelovar, a završetak izgradnje i tehnički pregled napravljen je u
srpnju 2016. godine i dobivena je uporabna dozvola, te je zgrada predana Učeničkom
domu Bjelovar koji je školsku godinu 2016./2017. započeo u novom prostoru. Grad je
u Proračunu za ovu godinu osigurao 250.000,00 kn za praćenje dinamike opremanja
objekta (preuzimanje preostale opreme za redovan rad, tj. za svoje učešće u investiciji
u iznosu od 10% sufinanciranja).
4. VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Grad Bjelovar je i ove godine u Proračunu planirao sredstva za sufinanciranje
rada Visoke tehničke škole u iznosu 1.800.000,00 kn, te 180.000,00 kn za plaće jednog
zaposlenika i materijalne troškove Nastavnog centra Bjelovar, Ekonomskog fakulteta
Rijeka.
U Proračunu za 2017. godinu Grad planira izdvojiti za stipendiranje studenata
350.000,00 kn i za sufinanciranje kamate i otplatu studenskih kredita 550.541,00 kn.
S mjesecom svibnjem 2017. bilo je 60 studenata/korisnika stipendija, 9
studenskih kredita u otplati te su za 4 studenta sufinancirane kamate na studenske
kredite.
U proteklom razdoblju Grad Bjelovar je uredno podmirivao preuzete obveze
sufinanciranja Visoke tehničke škole, Nastavnog centra Bjelovar, otplate studenskih
kredita i isplata stipendija.
5. DJEČJE ODMARALIŠTE
Grad Bjelovar, kao vlasnik Hostela Bjelovar u Novom Vinodolskom, će za 2017.
godinu izdvojiti 166.700,00 kn za materijalne rashode i investicijsko održavanje, koji
osiguravaju redovan rad u objektu. Na objektu je (u ovoj godini) zamijenjeno 13 prozora
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u dijelu investicijskog održavanja, dok će se i ove godine izdvojiti oko 362.000,00 kn
za besplatno ljetovanje dvije grupe nagrađenih učenika osnovnih škola, te za djecu
slabijeg imovnog stanja koje predlože ravnatelji osnovnih škola.
S 1. srpnjem 2016. upravljanje nad Hostelom Bjelovar preuzelo je Gradsko
poduzeće za upravljanje športskim objektima d.o.o.
6. KULTURA I TEHNIČKA KULTURA
Kulturne manifestacije i događanja se uspješno i ove godine organiziraju i
provode u cijelosti, te je od siječnja do 31. svibnja 2017. uspješno održan 13.
Međunarodni tjedan udaraljkaša, 11. noć muzeja, BOK fest, 18. susret profesionalno
vođenih kazališta za djecu i mlade HC Assitej, Glazbeni tjedan 2017., te mnogi
književni susreti, predstavljanja pjesama i filozofskih tribina.
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 interkulturni dijalog.
Ustanove u oblasti kulture, svojim redovnim radom kontinuirano izvršavaju sve
planirane programe uz redovnu novčanu potporu Grada Bjelovara.
Od 19. prosinca 2016. do 20. siječnja 2017. bio je raspisan Javni poziv za
financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za
razdoblje od 2017. do 2020. godine, putem kojeg je 8 udruga iz područja kulture
ostvarilo sufinanciranje svojih projekata ili programa iz Proračuna Grada Bjelovara.
Od 4. siječnja do 6. veljače 2017. godine bio je raspisan Javni poziv za
predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2017. godini, putem
kojeg je 8 udruga iz područja kulture ostvarilo sufinanciranje svojih projekata ili
program iz Proračuna Grada Bjelovara.
Od 5 siječnja 2017. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za
dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada
Bjelovara za 2017. godinu, a otvoren je do iskorištenja sredstava za 2017. godinu, te
je 15 udruga ostvarilo financiranje.
Od 5. siječnja 2017. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za
dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu, a otvoren
je do iskorištenja sredstava za 2017. godinu. Ovaj javni poziv namijenjen je
ustanovama, samostalnim umjetnicima, umjetničkim organizacijama, pravnim i fizičkim
osobama koje obavljaju djelatnost iz područja kulture i umjetnosti, pravnim i fizičkim
osobama za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine, a do sada
su 4 prijave ostvarile financiranje.

7. SPORT
U segmentu javnih potreba u sportu Grada Bjelovara, redovno su financirani
programi sportskih natjecanja, materijalni rashodi objekata, plaće zaposlenih te
djelatnost Bjelovarskog sportskog saveza osoba s invaliditetom i Bjelovarskog saveza
gluhih. Aktivnosti koje nisu bile predviđene Proračunom, financirane su iz pričuve
Gradonačelnika: pripreme skijaša Josipa Zime, rukometni turnir mlađih dobnih
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kategorija „Bjelovarski kesizubac 2017.“, elektronska meta za pripremu paraolimpijca
Damira Bošnjaka i odlazak na Državno prvenstvo gluhih u Šibenik. Grad je darivao
klubove sa sportskom opremom: Košarkaški klub Bjelovar (lopte), NK Sloga i NK
Mladost (zaštitne mreže), NK Galovac (trenirke), ŽOK Bjelovar (lopte) i građevinskim
materijalom za obnovu sportskih objekata NK Lasta u Gudovcu i NK Mladost Ždralovi.
Izvršene su i pripreme za novu sezonu kupanja na Gradskom bazenu koja je počela u
lipnju, a Grad Bjelovar će i ove godine subvencionirati cijenu karata tako da će cijena
karata ostati nepromijenjena u odnosu na prethodne godine. Od 2016. godine Gradski
bazen je predan na upravljanje Bjelovarskom plivačkom klubu koji korektno ispunjava
svoje obveze.
8. VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA
Redovni program protupožarne zaštite financira se kroz:
•

•
•

JAVNU VATROGASNU POSTOJBU – sredstva za plaće zaposlenih kao i
materijalni rashodi redovno su doznačavani prema planiranim sredstvima u
Proračunu. Auto ljestve su servisirane i preuzete u lipnju.
Dio troškova postrojbe (materijalni troškovi, vatrogasna oprema i sredstva za
zaštitnu odjeću i obuću) pokriveni su iz sredstava vlastitog prihoda Javne
vatrogasne postrojbe.
VATROGASNU ZAJEDNICU GRADA – financira se temeljem odredbi Zakona
o vatrogastvu, a sredstva se redovito doznačuju na račun Zajednice.
HRVATSKU GORSKU SLUŽBU SPAŠAVANJA – produžen je sporazum sa
Stanicom Bjelovar za organiziranje djelatnosti zaštite i spašavanja.

U proteklom razdoblju Grad Bjelovar je uredno podmirivao preuzete obveze u
vatrogastvu i civilnoj zaštiti. Početkom ožujka organizirana je i uspješno provedena
zajednička evakuacijska vježba Visoke tehničke škole Bjelovar i Grada Bjelovara „Brži
od vatre“. Redovito je ažuriran i Stožer civilne zaštite, te se planira prilagodba
smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.

9. SOCIJALNA SKRB
Socijalna skrb financira se kroz četiri programa:
I. Pomoć u novcu
1. troškovi stanovanja odnose se 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, temeljem
rješenja Centra za socijalnu skrb Bjelovar koji utvrđuju status korisnika zajamčene
minimalne naknade
2. novčane pomoći, pomoći 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, sukladno kriterijima iz Odluke o
socijalnoj skrbi Grada Bjelovara. Navedena sredstva koriste se za isplatu božićnica
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umirovljenicima iz radnog odnosa koji primaju do 1.500,00 kuna mirovine i školskih
udžbenika za djecu korisnika zajamčene minimalne naknade 50% iznosa cijene
školskih udžbenika ( 50% iznosa sufinancira nadležno Ministarstvo).
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“, troškove sufinanciranja programa vezanih uz
rad programa predškolskog odgoja za djecu s posebnim potrebama u Centru za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.
4. pomoći za ogrjev isplaćuju se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, odnosno
korisnicima zajamčene minimalne naknade putem Rješenja Centra za socijalnu skrb,
a novčana sredstva doznačuju se iz proračuna Bjelovarsko bilogorske županije.
5. plaće za privremeno zaposlene odnose se na javne radove – u postupku su
tri javna rada; rad na revitalizaciji ( mjesni odbori – 5 osoba), pomoć u kući ( 11 osoba)
te pomoć u kući sa mogućnošću obrazovanja ( 4 osobe). Ukupno smo tražili 20 osoba.
6. donacija – Grad Vukovar – predviđena donacija za Grad Vukovar iznosi
30.000,00 kuna.
II. Pomoć u naravi
1.Pučka kuhinja – Grad Bjelovar osigurava sredstva za sufinanciranje rada
Pučke kuhinje u Caritasu Sv. Antuna Padovanskog Bjelovar, osobni dohodak jedne
djelatnice za pripremu i serviranje hrane i plaćanje toplih obroka dobavljaču.
Svakodnevno se u Pučkoj kuhinji hrani oko 60- tak korisnika. Za navedenu namjenu
planiran je godišnji iznos 250.000,000 kuna.
2. darivanje djece socijalno ugroženih obitelji što podrazumijeva djecu korisnika
zajamčene minimalne naknade u Centru za socijalnu skrb Bjelovar, djecu iz
udomiteljskih obitelji s područja Grada Bjelovara, djecu s invaliditetom, djecu roditelja
s invaliditetom.
Grad Bjelovar za svako novorođeno dijete izdvaja 1.000,00 kuna.
3. darivanje umirovljenika za prigodne dane
4. ortopedska pomagala i didaktika namijenjena su za kupnju ortopedskih
pomagala i didaktičke opreme.
III. Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama
1. rad humanitarnih udruga financiran je sukladno Javnom pozivu za
financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2017.
godinu
2. rad Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar sufinanciran je temeljem
Zakona o Crvenom križu što iznosi 0,7% izvornih prihoda Proračuna Grada Bjelovara
3. pomoći zdravstvenim ustanovama
4. sufinanciranje rada Udruge za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja
„Iris“ Bjelovar – Sigurna kuća sukladno Ugovoru o plaćanju režijskih troškova prostora
„Sigurne kuće“ iz Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu. Navedenim ugovorom
Grad Bjelovar plaća troškove električne energije, plina, opskrbu vodom te odvoz
smeća.
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IV. Zajednice i udruge
Rad Udruga financiran je sukladno Javnom pozivu za financiranje
jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2017. godinu.
Od 4. siječnja do 6. veljače 2017. godine bio je raspisan Javni poziv putem kojeg je 30
udruga ostvarilo sufinanciranje svojih projekata/programa iz Proračuna Grada
Bjelovara.
Za rad Biskupije Bjelovarsko-križevačke Proračunom Grada predviđeno je
300.000,00 kuna, a do sada im je doznačen ukupan iznos.
Za rad Srpske pravoslavne crkve, Eparhija Zagrebačko-ljubljanska, Crkvena
općina Bjelovar izdvojeno je 20.000,00 kuna što je i predviđeno Proračunom Grada
Bjelovara.
Uz navedene poslove, socijalna skrb i zdravstvo ponedjeljkom, srijedom i
četvrtkom radi sa strankama. Dnevno u socijalnu skrb i zdravstvo dođe oko petnaestak
osoba, često i više. To su uglavnom korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe
koje nemaju dovoljno financijskih sredstava za život i osnovne životne potrebe svoje
obitelji i djece, osobe s invaliditetom, predstavnici Udruga te umirovljenici stariji od 65
godina. Često dolaze ljudi koji se žele informirati o svojim pravima i u kojim
ustanovama traženo pravo mogu ostvariti ili jednostavno porazgovarati o svojim
teškoćama.
U socijalnoj skrbi i zdravstvu redovito se kontaktiraju zaposlene osobe na javnim
radovima u programima pomoć u kući te se u suradnji 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, pisanim putem izvještavamo Hrvatski
Zavod za zapošljavanje o svim segmentima javnog rada za protekli mjesec.

II. PODRUČJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI I UREĐENJA
PROSTORA
U izvještajnom razdoblju od 01.01.2017. – 30.06.2017. 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:
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Iz sredstava planiranih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu u izvještajnom razdoblju u tijeku su sljedeći radovi:
- rekonstrukcija ulica u Radničkom naselju (II i III Faza)
- rekonstrukcija Ul. Ivana Cankara,
- izgradnja i opremanje odmorišta za bicikliste s dječjim igralištem u Gornjim
Plavnicama,
- izgradnja javne rasvjete na Trgu S. Radića.
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Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu
Iz sredstava planiranih Programom održavanja komunalne 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 dječja igrališta.
Nadalje se iz predmetnih sredstava sufinaciralo održavanje groblja, te su se
sanirali poljski putevi.
Osim navedenog iz sredstava planiranih Programom održavanja komunalne
infrastrukture izvršeni su sljedeći radovi:
- asfaltirane su ulice: Ulica u Galovcu, Brijunska ulica i 3 "manje" ulice
priključene na Ulicu I. Cankara.
Energetska učinkovitost
Iz sredstava planiranih stavkom Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori
energije organiziran je i održan Energetski dan Grada Bjelovara za 2017. godinu i
izrađeni su energetski certifikati za III. i IV. osnovnu školu Bjelovar.
Zaštita okoliša
Iz sredstava planiranih stavkom Zaštita okoliša:
- u tijeku je izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje
od 2017. do 2022. godine i studije prethodne izvodljivosti za uspostavu sustava
gospodarenja otpadom Grada Bjelovara
- u završnoj je fazi postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana
gospodarenja otpadom Grada Bjelovara na okoliš.
Iz sredstva planiranih stavkom Znanstveni radovi i dokumentacija:
- izrađen je glavni projekt sanacije odlagališta otpada "Grginac“, u tijeku je
izrada izvedbenog projekta sanacije odlagališta otpada "Grginac"
- izrađena je projektna dokumentacija za natječaj "Promicanje održivog razvoja
prirodne baštine" glavni projekt dječjeg igrališta na Boriku, glavni projekt dječjeg
igrališta u Zvijercima, glavni projekt poboljšanja energetskih svojstava zgrade
društvenog doma u Zvijercima, energetski certifikat za društveni dom u Zvijercima, te
troškovnici.
Prostorno planiranje
Vezano uz izradu dokumenata prostornog uređenja u navedenom razdoblju
- završena je i na Gradskom vijeću donijeta "Studija prostornog razvoja Grada
Bjelovara do 2030. godine"
- izrađena je radna verzija četverogodišnjeg "Izvješća o stanju u prostoru za
razdoblje 12/2013. do 12/2016. godine". Navedeni dokument će biti prezentiran na
sjednici Gradskog vijeća.
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- u tijeku je izrada "Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Bjelovara". Postupak ocjene o potrebi izrade Strateške studije utjecaja na okoliš je
završen.
- u tijeku su radnje oko izrade "Urbanističkog plana uređenja Kompleksa starog
paromlina". Grad Bjelovar će s investitorom Sedlić d.o.o. Berek zaključiti ugovor.
Izdavanje akata za gradnju
U izvještajnom razdoblju u Zakonom propisanom roku donosili su se akti za
gradnju. Od zaprimljenih 6583 zahtjeva za ozakonjenje (legalizaciju) zgrada rješeno
je 96,04 %.
Donošenje rješenja
U izvještajnom razdoblju donosila su se po službenoj dužnosti rješenja 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.
Prometno i komunalno redarstvo
U travnju 2016. godine započelo je s radom prometno redarstvo. Inicijativu za
osnivanje prometnog redarstva dao je gradonačelnik. Prometno redarstvo prvih
mjesec dana izdavalo je samo opomene, a nakon toga prometni redari počeli su
donositi obavijesti o počinjenom prekršaju i obvezatne prekršajne naloge. Dva
prometna redara obavljaju i poslove komunalnog redarstva.
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.

Porez na nekretnine
Budući da se radi o porezu koji se je trebao početi primjenjivati od 01.01.2018.
godine, koji je trebao zamijeniti dosadašnju komunalnu naknadu i spomeničku rentu
Grad Bjelovar osigurao je edukaciju zaposlenika putem seminara. Sukladno
odredbama Zakona o lokalnim porezima radi ustrojavanja evidencije obveznika poreza
na nekretnine Grad je pravnim i fizičkim osobama poslao 13000 obavijesti i poziva za
dostavu određenih podataka. Pripremljen je radni tekst Odluke o porezu na nekretnine.
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.
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Financijski pokazatelji
U izvještajnom razdoblju Upravni odjel prihodovao je iznos od 11.244.439,16
kuna, a utrošeno je 11.934.317,67 kuna prema stavkama iz tablice koja sljedi:

R. br.
Vrsta izdataka
1.
Kapitalna ulaganja u komunalnu
infrastrukturu
2.
3.
4.
5.

Za prvo polugodište 2017. godine
1.690.001,80

Održavanje komunalne
infrastrukture
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
Opći rashodi odjela

8.102.568,54

Energetska učinkovitost i obnovljivi
izvori energije

42.910,30

UKUPNO:

314.583,34
1.784.163,69

11.934.317,67 kn

III. 0
U području gospodarstva u razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do 30. lipnja
2017. godine daje se pregled realizacije najvažnijih programa:
PODRUČJE GOSPODARSTVA
U području gospodarstva u razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do 30. lipnja 2017.
godine daje se pregled realizacije najvažnijih programa:
Normativni akti
Radi stvaranja normativnih uvjeta za kvalitetno izvršenje programa iz područja
gospodarstva Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je ukupno 425 akata vezanih uz
raspolaganje nekretninama, područje poljoprivrede, javnu nabavu, potpore i drugo, a
koji su navedeni u okviru priloženog popisa donesenih akata.
Raspolaganje nekretninama
•

Javni natječaji i pozivi

Gradonačelnik je donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića, temeljem koje je raspisan javni natječaj za
prodaju osam parcela namijenjenih izgradnji garaža.
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.
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Nadalje, temeljem Odluke Gradonačelnika raspisan je javni poziv za iskazivanje
interesa za kupnju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac.
Gradonačelnik je donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
nekretnine u k.o. Tomaš temeljem koje je raspisan javni natječaj za prodaju derutne
kuće i dvorišta u Tomašu. Donesena je i Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za
prodaju zemljišta, devet parcela, na području DPU “Jugozapad“.
Za raspisane javne natječaje i pozive nije bilo ponuda.
• Služnost
Grad Bjelovar, temeljem odluka Gradonačelnika, sklopio je 3 Ugovora o
osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara s HEP
Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Distribucijsko područje ELEKTRA
BJELOVAR.
Grad Bjelovar je, temeljem odluka Gradonačelnika, sklopio 4 Ugovora o
osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara s Vodnim
uslugama d.o.o. Bjelovar.
•

Ostalo

Temeljem Odluke Gradskog vijeća, sklopljen je Ugovor o prijenosu prava
vlasništva nekretnine, k.č.br. 4028 k.o. Grad Bjelovar (lokacija Zvijerci), na
Bjelovarsko-križevačku biskupiju bez naknade, a u svrhu izgradnje dječjeg vrtića i
društveno-crkvenih sadržaja.
Gradonačelnik Grada Bjelovara imenovao radna tijela čije je imenovanje u
njegovoj nadležnosti.
Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Bjelovara
Temeljem raspisanih Javnih natječaja za zakup poljoprivrednog i građevinskog
neizgrađenog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara u razdoblju od siječnja do lipnja
2017. godine sklopljena su 2 ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

Privremeni zakup dvorana i drugih prostorija mjesnih odbora
Sklopljeno je 149 ugovora o zakupu dvorane u objektima mjesnih odbora i 52
ugovora o zakupu termina sportske dvorane M.O. Gudovac.
Poslovni prostori
•

Zakup i korištenje

Temeljem Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama, a koji
je stupio na snagu 11. ožujka 2016. godine, proveden je postupak revizije ugovora o
zakupu gradskih prostora koji su dani na korištenje udrugama. Temeljem provedenog
postupka Povjerenstva za davanje na korištenje gradskih prostora udrugama, kao i
pojedinih zahtjeva van toga postupka (a koji su ispunjavali uvjete temeljem Pravilnika)
zaključeni su Ugovori s 34 korisnika.
U 2017. godini zaključeno je 12 ugovora o zakupu poslovnih prostora.
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•

Ulaganja u poslovne prostore

Temeljem zahtjeva Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Bjelovara,
Gradonačelnik je donio Odluku o davanju suglasnosti za radove na uređenju
poslovnog prostora u Bjelovaru, Demetrova 1, te je zaključen Ugovor o ulaganju i
donijeta Odluka o priznavanju ulaganja.
Taxi dozvole
U 2017. godini izdane su 2 taxi dozvole i to Obrtu za autotaxi prijevoz, vlasnika
Antuna Vicića i Taxi j. d. o. o.
Kapitalna ulaganja i investicijsko održavanje gradskog bazena
U 2017. godini planirana su kapitalna ulaganja u Sportsko-rekreacijskom centru
u Bjelovaru (Gradski bazen u Bjelovaru) kao i investicijsko održavanje, te je u okviru
Proračuna Grada Bjelovara za tu svrhu planiran ukupan iznos od 429.000,00 kn.
Od kapitalnih ulaganja izvršeno je uređenje stropa ugostiteljskog objekta na
Gradskim bazenima, remont kompenzacijskog bazena na Gradskim bazenima,
sanacija opločenja malog bazena na Gradskim bazenima, remont strojarnice na
Gradskim bazenima. U sklopu investicijskog održavanja na Gradskim bazenima
izvršeno je održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te hitne
intervencije.
Gradski stanovi
U razdoblju do 31. lipnja 2017. godine Gradonačelnik Grada Bjelovara sklopio
je:
- 2 Anexa Ugovora o najmu stana;
- 6 Ugovora o najmu stana;
- 1 Sporazum o raskidu Ugovora o podnajmu stana.
Gradonačelnik je temeljem Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u
vlasništvu Republike Hrvatske donio Odluku o predaji 4 stana i dvorišne zgrade u
Bjelovaru, Slavonska cesta 1, Republici Hrvatskoj. Temeljem navedene Odluke
sklopljena su 2 Sporazuma o raskidu Ugovora o najmu stana, a dva stambena prostora
su predana prazna.
U sklopu tekućeg i investicijskog održavanja stanova utrošeno je 8.556,96 kn
sa PDV-om (soboslikarski radovi Bedem Ljubavi 1991. 3 i vodoinstalaterski radovi D.
Grganića 43).
Korištenje sredstava spomeničke rente
Objavljen je Javni poziv za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja
i krovova građevina za 2017. godinu, koji je u tijeku provedbe. U Proračunu Grada
Bjelovara planirano je 100.000,00 kn.
Temeljem Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina, a koji su
preneseni u 2017. godinu, uspješno je realiziran samo jedan program i to podnositelja
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Beming d.o.o. Bjelovar za zgradu u Ulici J. Haulika 18, a iznos sufinanciranja Grada
Bjelovara je 11.079,00 kn.
Kreditiranje
Odlukom Gradskog vijeća Grada Bjelovara, formirana je nova kreditna linija
„Bjelovarski poduzetnik 2016“, s kreditnim fondom od 30.000.000,00 kuna. Dana 21.
srpnja 2016. godine potpisani su Sporazumi sa 6 banaka o načinu provedbe kreditne
linije. (Erste & steiermärkische 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). 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 mjeseca travnja 2017. godine podnijet je jedan zahtjev
za korištenje kreditnih sredstava iz kreditnog fonda, prethodno navedene kreditne
linije. Na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, Gradonačelnik je donio
Odluku o korištenju sredstava iz kreditnog fonda kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik
2016“, društvu „Hittner“ d.o.o. Bjelovar u iznosu od 5.000.000,00 kuna. Odobrena
kreditna sredstva su namijenjena za izgradnju nove proizvodne hale, te nabavu CNC
strojeva za obradu metala.
Subvencije Grada
Plan 2017.
godina
Subvencije Simentalac
50.000,00
Subvencije Povrtlari-plastenici 20.000,00
Subvencije Pregled prskalica 15.000,00
Subvencije Pčelari
20.000,00
Subvencije Sirari
20.000,00
Subvencije Voćari
20.000,00
Subvencije Eko i integrirana 20.000,00
proizvodnja
Subvencije Umjetno
150.000,00
osjemenjivanje
Subvencije Ovčari
10.000,00

Izvršenje
01.- 06. 2017.
7.500,00
0,00
0
1.559,40
0,00
0,00
0,00

%
Izvršenja
15,00
0,00
0,00
7,80
0,00
0,00
0,00

6.000,00

4,00

0,00

0,00

Subvencije Dopunska
djelatnost na 0PG
Subvencije Konji Gidrani
Ostale naknade iz proračuna
u novcu - Elementarne
nepogode
Naknade za štete uzrokovane
prirodnim
katastrofama
Elementarne nepogode

50.000,00

5.337,92

10,68

50.000,00
100.000,00

50.500,00
0,00

101,00
0,00

0,00

649.802,00

-
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(sredstva
primljena
iz
državnog proračuna
Intelektualne i osobne usluge
– autorski honorari
Intelektualne i osobne usluge
– ugovori o djelu
Tekuće donacije Udrugama
građana (pčelari, konji….)
Tekuće donacije Natjecanja –
orači i ostalo
Sufinanciranje
obrazovanja
poljoprivrednika
Sudjelovanje na proljetnom i
jesenskom sajmu-Gudovac i
ostalo
Certificiranje poljoprivrednih
proizvođača
–
Gradska
tržnica
Primjena
biognojiva
u
proizvodnji pšenice i stočnog
graška
Priznavanje
i
zaštita
hrvatskog velikog opaljenog
kunića
Deratizacija i dezinsekcija
Ostale komunalne usluge
(uklanjanje ambrozija, odvoz
lešina, tanje pasa lutalica)
Ukupno:

0,00

20.390,34

-

10.000,00

20.390,34

203,90

100.000,00

55.975,00

55,97

50.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

200.000,00

49.029,63

24,51

10.000,00

4.621,50

46,22

10.000,00

5.000,00

50,00

80.000,00

0,00

0,00

195.000,00
462.000,00

64.312,50
186.712,25

32,98
40,22

1.712.000,00 1.127.130,88

65,84

Javni pozivi koje je objavio Gradonačelnik
-

-

-

Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela
troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima;
Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela
troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti
izobrazba o održivoj uporabi pesticida;
Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za ispitivanje uređaja za
zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području Grada Bjelovara;
Javni poziv za dodjelu korištenja poticajnih financijskih sredstava za
sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela, pčelarima s područja Grada
Bjelovara;
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-

-

Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela
troškova za plasteničko - stakleničku proizvodnju;
Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela
troškova za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima;
Javni poziv a dodjelu poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje
autohtonih pasmina goveda – simentalac;
Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih
goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja;
Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela
troškova za uzgoj i držanje konja pasmine GIDRAN
Potpora se odobrava za:
za odraslo grlo - pastuh i kobila stariji od 3 godine
za omad - grla starosti od 1-3 godine
za ždrebad - grla starosti do 1 godine.
Certifikati

Temeljem Sporazuma o pristupanju projektu „Certificirane seljačke tržnice“
zaključenog 21. rujna 2012. Gradonačelnik je 18. svibnja 2017. uručio 45 certifikata
OPG-a koji prodaju svoje poljoprivredne proizvode na Gradskoj tržnici u gradu
Bjelovaru.
Javna nabava
Temeljem usvojenog Proračuna Grada Bjelovar za 2017. godinu pripremljen je
i donesen Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2017. godini
(18.01.2017.).
Pripremljene su i donesene Prve izmjene i dopune Plan nabave roba, usluga i
radova Grada Bjelovara u 2017. godini (18.04.2017.).
Izrađen je Nacrt Uputa o nabavi robe i usluga procijenjene vrijednosti do
200.000,00 kuna (bez PDV-a) i nabavi radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00
kuna (bez PDV-a) ( JEDNOSTAVNA NABAVA ) i upućen gradonačelniku da utvrdi
Prijedlog Uputa i uputi ih Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje (lipanj 2017.).
Upute su usvojene na Gradskom vijeću 26.06.2017. godine.
Iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo proveden je 1 (jedan) postupak
javne nabave preko EOJN RH i sklopljen je jedan ugovor temeljem okvirnog
sporazuma:
1. Nabava prirodnog plina za potrebe Grada Bjelovara u razdoblju od tri godine
– Okvirni sporazum – 754.822,61 kn,
2. Nabava prirodnog plina za potrebe Grada Bjelovara u razdoblju od jedne
godine – 1. ugovor temeljem OS – 251.607,56 kn.
Provedeno je još 5 (pet) postupka javne nabave preko EOJN RH i dovršen 1
(jedan) postupak iz 2016. godine za druge upravne odjele i to:
Tajništvo – 2 postupka:
1. Usluga čuvanja osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara
za razdoblje od tri godine – u tijeku,
2. Nabava uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara u
razdoblju od dvije godine – u tijeku.
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UO za društvene djelatnosti – dovršen je 1 postupak iz 2016. godine:
1. Energetska obnova Dječjeg vrtića Bjelovar – 3.178.551,95 kn.
UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – 3 postupka:
1. Izgradnja, održavanje i upravljanje Kotlovnicom na drvnu sječku u Gradu
Bjelovaru – u tijeku,
2. Rekonstrukcija dijela Ulice Vidikovac sa rekonstrukcijom priključka na
Slavonsku cestu u Bjelovaru – u tijeku,
3. Rekonstrukcija izlaza iz zone "JUG" na Južnu obilaznicu - kružno raskrižje –
u tijeku.
Za Javne nabave kod kojih je postupak proveden donesene su Odluke o
imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu, pripremljena je dokumentacija za
nadmetanje s 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 i objavljeno je njihovo sklapanje u EOJN RH.
Provedeno je i 27 postupaka jednostavne nabave za sve upravne odjele:
- Tajništvo: 4 postupka – 107.399,13 kn,
- UO za društvene djelatnosti – 5 postupka – 1.179.205,00 kn,
- UO za gospodarstvo – 6 postupka – 1.504.770,52 kn,
- UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – 10 postupaka –
2.868.105,24 kn.
- UO za financije i javne prihode – 2 postupka – 454.240,44 kn.
Za jednostavne nabave kod kojih je postupak proveden pripremljena je
dokumentacija za nadmetanje s troškovnicima, zatražene su ponude, proveden je
postupak otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, donesene su odluke o odabiru te su
potpisani ugovori.
Ulaganja u mjesne odbore
U prvoj polovici proračunske 2017. godine od planiranih 5.575.000,00 kuna,
rashoda za rad mjesnih odbora, utrošeno je 1.161.546,73 kuna, ili 20,83 %.
Na tekuće investicijsko održavanje objekata utrošeno je 44.206,25 kuna i to na:
(MO Prokljuvani – sanacija gromobranske instalacije, MO Prespa – sanacija kućice
za bunar, sanacija dimnjaka MO Hrgovljani, sanacija gromobrana MO Stare Plavnice).
Na tekuće investicijsko održavanje postrojenja i opreme utrošeno je 18.932,82
kuna i to za pregled instalacija centralnog grijanja, plinskih peći, plinskih bojlera i
puhalnika u zgradama mjesnih domova u kojima su instalirani, sanaciju hidrofora i
vodne pumpe i ostale sitne popravke.
Za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 26.000,00 kuna i to za projekt
uređenja aneksa doma Gudovac, idejno rješenje sanitarnog čvora Brezovac, izradu
troškovnika za radove u MO Veliko Korenovo, MO Prgomelje i MO Rajić.
Kapitalna ulaganja u objekte mjesnih odbora u iznosu od 531.068,46 kuna odnose
se na I fazu izgradnje društvenog doma u Gornjim Plavnicama, ugradnja PVC stolarije
na zgradi Mjesnog doma Kokinac, priključak zgrade MO Brezovac, MO Tomaš,
mjesnog groblja MO Tomaš na gradsku vodovodnu mrežu.
Nabavljeni je namještaj – radni stolovi za potrebe MO Stari Pavljani.
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Manifestacije grada
U razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine Grad je sudjelovao na 20.
Međunarodnom proljetnom, poljoprivrednom sajmu u Gudovcu na kojem je
prezentirano gospodarstvo, poduzetništvo i poljoprivreda Grada Bjelovara.
Na štandu Grada Bjelovara, izlagali su proizvođači vina, sira, bučinog ulja,
meda, aronije, voćnih vina i ljekovitog bilja.
Strategija razvoja grada Bjelovara 2016-2020 i izrada Strateške studije
utjecaja strategije na okoliš (sastavni dio Strategije)
Strategija razvoja grada Bjelovara 2016. – 2020. usvojena je na sjednici
Gradskog vijeća 14. ožujka 2017. godine. Dokument je rezultat rada imenovanih
članova Partnerskog vijeća i Radnih skupina. Obzirom da je strateško planiranje
sredstvo za prilagođavanje okolini s promjenama, cilj izrade temeljnog strateškog
dokumenta bio je utvrditi društveno-gospodarski razvoj grada Bjelovara.
Proces strateškog planiranja vođen je sukladno Smjernicama za izradu
županijskih strategija te Smjernicama za izradu strategija razvoja urbanih područja
koje su usklađene sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i pratećim
dokumentima EU.
Ukupni troškovi izrade Strategije i Studije sa tiskom iznose 195.420,00 kn.
Udruge u gospodarstvu (150.000,00 kn u Proračunu)
Nakon obvezne objave, na gradskom portalu Plana raspisivanja javnih poziva i
javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima
Proračuna Grada Bjelovara za 2017, Upravni odjel za gospodarstvo je 31.01.2017.
godine raspisao dva javna poziva za udruge iz gospodarstva:
1 - Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga ugovorenih iz
fondova Europske unije za 2017. (50.000,00 kn). Javni poziv otvoren je do 1.12.2017.
godine.
2 - Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz
područja gospodarstva za 2017. (100.000,00 kn). Na Javni poziv koji je bio otvoren
od 31.1.-10.4.2017., javilo se 8 udruga i odobreno im je 55.975,00 kn. (50% prihvatljivih
troškova a max. 7000 kn).
Udruge su dužne pravdati dobivena sredstva Gradu Bjelovaru do 31.01.2018.
godine kako bi se mogle i iduće godine javiti na Javni poziv.
Potpore malom i srednjem poduzetništvu (1.480,000,00 kn u Proračunu)
Raspisani su Javni pozivi o bespovratnim potporama (subvencijama) za
poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva za:
- subvencioniranje kamata na odobrene kredite iz linije „Bjelovarski poduzetnik
2016“ (subvencionira se 1% i 2% kamata)
- održavanje i razvoj tradicijskih obrta,
- uvođenje standarda kvalitete i certificiranje - Certifikati ISO, HACCP, GLOBAL
GAP, EN ISO 14001,
- otkup ovčje vune,
- izgradnju i opremanje mini-sirana, mljekomata i usavršavanja sirara i
18

- dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iinovatorstvo.
Natječaj traje do 30.09.2017. godine, osim za poticanje inovatorstva koji je
trajao do 17.6.20147. (na koji nije pristigao niti jedan zahtjev) i za subvencioniranje
kamata koji je otvoren do kraja godine. Do 30.06.2017. pristigla su dva zahtjeva i
realizirana su u iznosu od 10.337,92 kn za dopunske djelatnosti na obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu i uvođenje standarda kvalitete i certificiranje.
Tehnološki park Bjelovar d.o.o. (350.000,00 kn u Proračunu)
Grad Bjelovar je 2015. s Visokom tehničkom školom osnovao 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 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. COFFEIN d.o.o., Bjelovar (od 10.06.2016.) – 2 zaposlena
4. BJELOVAR LIVEj.d.o.o. Bjelovar (od 25.01.2017).- 2 zaposlena
5. DG mont j.d.o.o. Bjelovar (od 01.03.2016.) - 5 zaposlenih
6. Obrt PORTATIL PARTS Bjelovar (od 08.05.2017.) -1 zaposlen
7. ALUIND d.o.o.Bjelovar (02.05.2017.) -1 zaposlen
8. DEMARING d.o.o.Bjelovar (od 15.06.2016.) - 5 zaposlenih
9. GREEN SCREENS d.o.o.Bjelovar (od 15.06.2016.) -1 zaposlen
Do 30.06.2017. godine je za subvenciju najma i troškova energenata utrošeno
85.914,66 kn.
Projekt BFC SEE – Certificiranje gradova s povoljnim poslovnim
okruženjem
U siječnju 2017. potpisan je Anex Ugovora o recertifikaciji Grada Bjelovara.
Grad se certifikatom obvezao zadovoljiti sve zadane kriterije i krenuo u izradu nove
web stranice te ispunjavanje preostalih kriterija. Obzirom na navedeno očekuje se
očitovanje vanjskog evaloatora.
Za izradu internet stranice provedena je jednostavna nabava i izabran izrađivač
izrade nove web stranice Grada na hrvatskom jeziku (kasnije i na engleskom). U
Proračunu za 2017. predviđeno je 80.000,00 kn.
Poduzetništvo – pokretanje novih projekata i radni sastanci
Tijekom lipnja pokrenuto je i održano niz sastanaka s poduzetnicima i
proizvođačima domaćih proizvoda u svrhu što kvalitetnijeg i transparentnijeg rada
Gradske uprave grada Bjelovara:
- 14. lipnja 2017. godine – održani sastanci s malim, srednjim i velikim
poduzetnicima grada Bjelovara čiji je cilj bio čuti što poduzetnicima Grada treba, na
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koje probleme nailaze, kako im Grad može i u kojem obimu najviše pomoći, a sve s
ciljem postizanja sinergije i suradnje u svrhu gospodarskoga napretka, daljnjega
razvoja grada Bjelovara i u konačnici stvaranja boljeg poslovnog okruženja.
- 26. i 27. lipnja 2017. godine – započeo je projekt Grada Bjelovara pod nazivom
„Bjelovarski doručak“ čiji je cilj povezati osnovne škole i vrtiće grada Bjelovara s OPGima s područja Grada Bjelovara koji bi se kao zajednica ponuditelja prijavili na
raspisane tendere škola i vrtića za dostavu roba (voća, povrća, meda i mesa). Cilj
projekta je osigurati zdravu prehranu u osnovnim školama i vrtićima te potaknuti interes
domaćih proizvođača da se aktivno uključe u projekt za koji je planirano da krene već
od školske godine 2017/2018, a u vrtićima od veljače 2018. godine.
Projekti Grada Bjelovara
U PROVEDBI EU
EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ
U provedbi iz 2016. godine je projekt „Energetska obnova Dječjeg vrtića
Bjelovar, Bjelovar za objekt na adresi A. Stepinca“ u okviru Pilot projekt 4c1.2.
energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama
koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Ukupna vrijednost projekta iznosi
3.770.129,25 kuna, a odobreno je 2.090.993,25 kuna s PDV-om. Projekt je u provedbi
do 31.3.2018., a trenutno su u tijeku građevinski radovi.
FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE (FEAD)
U provedbi iz 2016. godine je projekt „Djetinjstvom bez gladi“ financiran u okviru
Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku
od siromaštva“, ukupne vrijednosti 637.101,00 kn iz Fonda europske pomoći za
najpotrebitije.
EUROPSKI SOCIJALNI FOND
U provedbi iz 2016. godine je projekt „Sinergijom do uspješnije zajednice“ za
osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s
teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno - obrazovnim ustanovama
ukupne vrijednosti 1.848.463,52 kn, a odobreno 1.688.739,60 kn.
PRIJAVLJENI EU
EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ
Projekt „Neispričana priča crne žune“ prijavljen je u okviru Poziva na dostavu
projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, ukupne
vrijednosti 4.763.705,99 kn, od čega je 3.808.213,75 kn traženih sredstava. Grad
Bjelovar je prijavio projektni prijedlog u okviru točke 3. iz točke 1.3. Uputa za prijavitelje,
a odnosi se na ostala područja na teritoriju RH s obzirom da se radi o projektu koji je
povezan s vrstama i staništima zaštićenima u skladu s Direktivom o pticama i
Direktivom o staništima. Partnerstvom na projektu s Turističkom zajednicom BilogoraBjelovar stvaraju se preduvjeti za razvoj turističke ponude kroz promicanje održivog
razvoja prirodne baštine na području grada Bjelovara upotpunjavanjem turističke
ponude koja će rezultirati povećanjem broja turista, korištenja turističke ponude
bjelovarskog kraja te povećanjem korištenja smještajnih kapaciteta uz pretpostavku da
bi se obogaćivanjem turističke ponude pridonijelo i povećanju zapošljavanja u
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turističkom sektoru na području grada Bjelovara. Cilj Projektnog prijedloga je
valorizacija prirodne baštine u svrhu zaštite bioraznolikosti i unaprjeđenje zaštite
prirode na području grada Bjelovara. Područja koja su obuhvaćena projektom, a
odnose se na područja značajnih staništa i ptica su sljedeća: 1. Park na Trgu Eugena
Kvaternika, 2. Drvored platana – Šetalište dr. Ivše Lebovića, 3. Borik - Športskorekreacijska površina, 4. Područje Barutana (spomen područje) - Bedenik, 5. Društveni
dom u Zvijercima. Na navedenim područjima planira se postavljanje informativnoedukativnih interaktivnih panela koji će sadržavati sve informacije - pisane i zvučne, o
bioraznolikosti s područja grada Bjelovara te odredištima prirodne baštine koji su dio
projektnog prijedloga uz kulturno – povijesni informativni sadržaj također namijenjen
posjetiteljima. Na panelima će biti postavljeni brojači posjetitelja. Planira se uređenje
poučnih staza s info panelima uz poučne staze, postavljenje interaktivnih panela o
bioraznolikosti cijelog područja grada Bjelovara, uređenje dječjih igrališta na Boriku i u
Zvijercima, postavljanje razgledišta i drvene sjenice na Barutani te postavljanje
mobilnog interpretacijskog centra, postavljanje kamera za snimanje divljih životinja,
prenamjena i energetska obnova društvenog doma u Zvijercima u svrhu uspostavljanja
informativno – edukacijskog centra. Projekt je u fazi evaluacije.

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ
Na natječaj za provedbu podmjere 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih 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 lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu « prijavljen je projekt „Ulaganje u izgradnju zamjenske zgrade
društvenog doma u Kupinovcu“ ukupne vrijednosti 760.695,72 kn, a traženih sredstava
675.626,15 kn. Projektom se želi osigurati ulaganje u izgradnju društvenog doma u
naselju Kupinovac s ciljem pokretanja lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo
naselja poboljšanjem društvene infrastrukture. Predmetno ulaganje će po stavljanju u
funkciju biti dostupno lokalnom stanovništvu te svima onima koji žele sudjelovati u
aktivnostima društvenog doma. Projekt je u fazi evaluacije.
EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ
Na natječaj za provedbu podmjere 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih 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 lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu« projekt „Pješačko-biciklistička staza sa oborinskom odvodnjom u
naselju Gornje Plavnice“ ukupne vrijednosti projekta: 4.099.269,25 kn, dok su tražena
sredstva 3.680.342,33 kn. Projektom se želi osigurati ulaganje u izgradnju i opremanje
pješačko-biciklističke staze u naselju Gornje Plavnice te osigurati pokretanje lokalnih
temeljnih usluga namijenjenih ruralnom stanovništvu naselja Gornje Plavnice za
poboljšanje korištenja slobodnog vremena i svakodnevnih aktivnosti korištenjem
povezane infrastrukture. Predmetno ulaganje će po stavljanju u funkciju biti dostupno
lokalnom stanovništvu te svima koji prolaze naseljem Gornje Plavnice, pješke ili
biciklima. Projekt je u fazi evaluacije.
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PRIJAVLJENI I ODOBRENI EU
EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ
„Energetska obnova II. Osnovne škole Bjelovar“ u okviru Poziva na dostavu
projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije
u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ukupne vrijednosti
4.057.541,68 kn, a odobreno 2.055.655,41 kn. Projekt energetske obnove namijenjen
je za odgojno-obrazovnu zgradu koja se nalazi na adresi Ivana Viteza Trnskog 19,
Bjelovar. Radovi obuhvaćaju izolaciju postojećeg stropa prema tavanu, toplinsku
izolaciju vanjskih zidova, zamjenu stolarije, zamjenu plinskog kotla novim
kondenzacijskim kotlom, ugradnju termostatskih ventila na radijatorima, zamjenu
unutarnje rasvjete novom LED rasvjetom, izvođenje sanacije temeljnih zidova i sustava
drenaže. Očekivana ušteda građevinskim mjerama iznosu 51,25%, a smanjenje
emisije CO2 za 51,25%. Zgrada pripada E energetskom razredu, a nakon energetske
obnove pripasti će C energetskom razredu. Čeka se potpisivanje ugovora.
EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ
„Energetska obnova Dječjeg vrtića Bjelovar, Matoš“ u okviru Poziva na
dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora
energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ukupne
vrijednosti projekta: 3.156.740,65 kn, a odobreno 1.495.209,86 kn. Projektom se želi
pridonijeti smanjenju potrošnje energije te povećanju korištenja obnovljivih izvora
energije u zgradi Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg A.G. Matoša u kojoj se obavlja
djelatnost odgoja i obrazovanja. Provedbom svih projektiranih mjera energetske
obnove (građevinske, strojarske i elektrotehničke ) rezultirati će smanjenjem potrošnje
toplinske energije na godišnjoj razini za 51,20% u odnosu na godišnju potrošnju
energije prije provedbe navedenih mjera i korištenja obnovljivih izvora energije. Radovi
obuhvaćeni projektom: toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija ravnog
krova, zamjena stolarije, ugradnja solarnih kolektora, ugradnja termostatskih
radijatorskih ventila, izmjena postojećeg plinskog kotla novim kondenzacijskim kotlom,
izolacija stropa, zamjena kompletne unutarnje rasvjete učinkovitijom. Čeka se
potpisivanje ugovora.
PROVEDBA PROJEKATA U OKVIRU JAVNIH POZIVA U KOJIMA JE
SUDJELOVAO GRAD BJELOVAR KAO PRIJAVITELJ
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
POZIV: Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU
projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu
NAZIV PROJEKTA: „Sinergijom do uspješnije zajednice“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 132.544,08 kn
ODOBRENA SREDSTVA: 92.780,85 kn
OPIS PROJEKTA: Grad Bjelovar je prijavio projekt „Sinergijom do uspješnije
zajednice“ ugovorenog u 2015. godini u okviru Europskog socijalnog fonda za
sufinanciranje dijela prihvatljivih troškova projekta koji su obveza Grada Bjelovara.
Projekt je prijavljen na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje
provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu, Ministarstvo
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regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, pri čemu je ukupna vrijednost projekta
132.544,08 kuna, tražena vrijednost sufinanciranja u iznosu od 92.780,85 kuna za koji
je i odobreno sufinanciranje (najviše 70% sufinanciranja zbog III. skupine po indeksu
razvijenosti). Projekt je u provedbi.
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
POZIV: Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU
projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu
NAZIV PROJEKTA: „Sinergijom do uspješnije zajednice“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 159.723,92 kn
ODOBRENA SREDSTVA: 111.806,74 kn
OPIS PROJEKTA: Grad Bjelovar je prijavio projekt „Sinergijom do uspješnije
zajednice 2016/2017“ ugovorenog u 2016. godini u okviru Europskog socijalnog fonda
za sufinanciranje dijela prihvatljivih troškova projekta koji su obveza Grada Bjelovara.
Projekt je prijavljen na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje
provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu, Ministarstvo
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, pri čemu je ukupna vrijednost projekta
159.723,92 kuna, tražena vrijednost sufinanciranja u iznosu od 111.806,74 kuna za
koji je i odobreno sufinanciranje (najviše 70% sufinanciranja zbog III. skupine po
indeksu razvijenosti). Projekt je u provedbi.
MINISTARSTVO KULTURE
POZIV: Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi i zaštiti prirode Republike
Hrvatske za 2017. godinu
NAZIV PROJEKTA: „Sklop zgrada V. OŠ Bjelovar“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 340.036,00 kn
ODOBRENA SREDSTVA: 100.000,00 kn
TRAŽENA SREDSTVA: 136.014,00 kn
OPIS PROJEKTA: Grad Bjelovar je prijavio projekt „Sklop zgrada V. OŠ Bjelovar“ na
Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi i zaštiti prirode Republike Hrvatske
za 2017. godinu, ukupne vrijednosti 340.036,00 kuna, a traženo sufinanciranje iznosi
136.014,00 kuna. Odobreno je 100.000,00 kn. Projekt podrazumijeva građevinske
radove na pročelju zgrade V. Osnovne škole Bjelovar. Projekt je u provedbi.
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POZIV: Javni poziv za prijavu projekta iz područja sigurnosti cestovnog prometa na
području Republike Hrvatske za 2017. godinu radi sufinanciranja projekta iz sredstava
Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020.
NAZIV PROJEKTA: „Južna obilaznica u Bjelovaru“ - kružni tok
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.374.853,13 kn
ODOBRENA SREDSTVA: 962.397,19 kn
OPIS PROJEKTA: Grad Bjelovar je prijavio projekt „Južna obilaznica u Bjelovaru kružni tok na Javni poziv za prijavu projekta iz područja sigurnosti cestovnog prometa
na području Republike Hrvatske za 2017. godinu radi sufinanciranja projekta iz
sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske
2011.-2020. ukupne vrijednosti 1.374.853,13 kn, a traženo sufinanciranje 962.397,19
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kn. Odobreno je 962.397,19 kn. Projekt podrazumijeva izgradnju kružnog raskrižjarotora na Južnoj obilaznici u Bjelovaru. Projekt je odobren i u provedbi je.
JAVNI POZIVI U KOJIMA JE SUDJELOVAO GRAD BJELOVAR KAO
PRIJAVITELJ – projekti u fazi evaluacije
MINISTARSTVO KULTURE
POZIV: Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi i zaštiti prirode Republike
Hrvatske za 2017. godinu
NAZIV PROJEKTA: „Stari zatvor“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 583.500,00 kn
TRAŽENA SREDSTVA: 496.250,00 kn
OPIS PROJEKTA: Grad Bjelovar je prijavio projekt „Izrada projektne dokumentacije
"Stari zatvor"“ na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi i zaštiti prirode
Republike Hrvatske za 2017. godinu. Ukupna vrijednost projekta je 583.500,00 kuna,
a traženi iznos za sufinanciranje 496.250,00 kuna. Projekt je u fazi evaluacije još od
2016. godine.
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
POZIV: Javni Poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima
osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017.
godini na području Republike Hrvatske
NAZIV PROJEKTA: „Barutana 1991“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 239.906,25 kn
TRAŽENA SREDSTVA: 239.906,25 kn
OPIS PROJEKTA: Predmet zahvata je uređenje prostora trga na kč. br. 2181 k.o.
Nove Plavnice - Hrgovljani te uključuje opločenje pješačke površine trga koji je
poveznica svih sadržaja uz spomenik, opremanje trga klupama za sjedenje, uređenje
okolnih zelenih površina u svrhu osiguranja pristupačnosti bez arhitektonskih barijera.
Projekt je u fazi evaluacije.
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
POZIV: Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomenobilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna
Republike Hrvatske u 2017. godini na području Republike Hrvatske
NAZIV PROJEKTA: „Uređenje spomenika žrtvama Domovinskog rata stradalima na
spomen području „Barutana 1991“
STATUS: 24. 04.2017. do 7.06.2017.
PLAN PRIJAVE GRADA BJELOVARA: Grad Bjelovar za prijavu na Javni Poziv za
sufinanciranje, izgradnje, postavljanje ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim
u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017.
godini na području Republike Hrvatske kandidira projekt „Uređenje spomenika žrtvama
Domovinskog rata stradalima na spomen području „Barutana 1991“ koji sadrži
slijedeće radove: opločenje pješačke površine uz spomenik, rekonstrukcija spomenika,
rasvjeta spomenika, osiguranje pristupačnosti bez arhitektonskih barijera, uređenje
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okolnih zelenih površina i postavljenje informativnog panoa ukupne vrijednosti
192.710,00 kn. Projekt je u postupku evaluacije.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 192.710,00 kn
TRAŽENA SREDSTVA: 192.710,00 kn.
JAVNI POZIVI U KOJIMA JE SUDJELOVAO GRAD BJELOVAR KAO
PRIJAVITELJ U 2017. GODINI – ODOBRENI PROJEKTI
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
POZIV: Poziv na iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema
Programu podrške regionalnom razvoju
NAZIV PROJEKTA: „Izgradnja biciklističkog sadržaja s pratećim sadržajima“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 430.112,84 kn
TRAŽENA SREDSTVA: 215.056,42 kn
ODOBRENA SREDSTVA: 200.000,00 kn
OPIS PROJEKTA: Projekt „Izgradnja biciklističkog stajališta s pratećim stajalištima
sastoji se od nadstrešnice i uređenog prostora za dječju igru i od prostora za rekreaciju
u vidu košarkaškog igrališta. Sama nadstrešnica koja se nalazi unutar predmetnog
biciklističkog stajališta s popratnim sadržajima, zamišljena je kao biciklističko stajalište,
sa solarnim panelima na krovu koji služe za napajanje punjača za električne bicikle, a
unutar cjelokupno ograđenog prostora nalazile bi se sprave za dječju igru, te
košarkaško igralište. Projekt je odobren i u fazi provedbe.
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
POZIV: Poziv na iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema
Programu podrške regionalnom razvoju
NAZIV 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“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 570.757,26 kn
TRAŽENA SREDSTVA: 285.378,63 kn
ODOBRENA SREDSTVA: 285.000,00 kn
OPIS PROJEKTA: Projekt „Izgradnja fekalne kanalizacije na području Radničkog
naselja u Bjelovaru“ sastoji se od izgradnje 319 m duge fekalne kanalizacije za potrebe
lokalnog stanovništva Radničkog naselja i dispozicije priključaka za 25 kućanstava.
Projekt pridonosi stvaranju osnovne komunalne infrastrukture, ujednačavanje
komunalnog standarda i povećanju kvalitete življenja lokalnog stanovništva. Projekt je
odobren i u fazi provedbe
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
POZIV: Javni poziv (JP ZO-1/2017) za neposredno sufinanciranje izrade projektne
dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta
NAZIV PROJEKTA: „Izrada projektne dokumentacije za građenje reciklažnog
dvorišta na lokaciji odlagališta Doline“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 49.800,00 kn
TRAŽENA SREDSTVA: 39.840,00 kn
ODOBRENA SREDSTVA: 39.840,00 kn
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OPIS PROJEKTA: Grad Bjelovar je prijavio projektni prijedlog s ciljem odobravanja
sredstava za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju
građenja RD koja podrazumijeva izradu geodetskog projekta i glavnog projekta s
pripadajućim troškovnikom. Odobravanjem sredstava za izradu projektne
dokumentacije stvara se preduvjet za prijavu na EU Poziv za dostavu projektnih
prijedloga za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta „Građenje reciklažnih dvorišta“.
Projekt je odobren i u provedbi je.
PROJEKTI EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U
KOJIMA JE SUDJELOVAO GRAD BJELOVAR KAO PARTNER U 2017.
GODINI – projekti u evaluaciji
EUROPSKI SOCIJALNI FOND
POZIV: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“
NAZIV PROJEKTA: „Filmska škola Motion“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 999.888,30 kn
TRAŽENA SREDSTVA: 999.888,30 kn
OPIS PROJEKTA: Filmska udruga Motion iz Zagreba je Prijavitelj projekta „Filmska
škola Motion“, a Grad Bjelovar sudjeluje kao partner na projektu. Projektom „Filmska
škola MOTION“ želi se riješiti problem nedovoljno razvijenih socijalnih vještina, radnih
navika i ostalih vještina potrebnih za socijalno uključivanje i konkurentnost mladih na
tržištu rada. Provedba projekta „Filmska škola MOTION“ dala bi doprinos u ostvarenju
te ciljane vrijednosti iz razloga što će se provedba projekta odvijati u tri županije, a
obuhvatit će najmanje 45 mladih u dobi do 25 godina te najmanje 5 mladih iz ranjivih
skupina (mladi korisnici socijalne skrbi, osobe s invaliditetom, manjine). Osnovni cilj
projekta jest jačanje vještina i radnih navika mladih kroz različite filmske radionice,
praktičnu nastavu te izradu konkretnog filma. Prednost ovog projekta je razvoj
kompletnih vještina kod mladih ljudi, koji će, prolaskom cjelokupnog programa i
radionica, biti osposobljeni u stvaranju i razvoju filma. Mladi, uključeni u projekt s
mentorima različitih područja, prolaze kroz teme scenarija, režije, glume, snimanja,
montaže slike i zvuka, kompozicije glazbe, make-upa, kostimografije, scenografije te
vizualnih efekata. Projektni partner, Grad Bjelovar, ustupit će prostor za provedbu
projektnih aktivnosti, dok će se ostatak aktivnosti odvijati u Zagrebu i Zadarskoj
županiji. Osim osposobljavanja osjetljivih skupina društva, mladih ljudi, projekt će
utjecati na razvoj i bolje razumijevanje filmske industrije te približavanje elemenata
filma javnosti. Grad Bjelovar nema financijsku obavezu u provedbi projekta. Projekt je
u fazi evaluacije.
JAVNI POZIVI U KOJIMA JE SUDJELOVAO GRAD BJELOVAR KAO
PARTNER U 2017. GODINI – projekti odobreni
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
POZIV: Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u
području socijalne skrbi pod nazivom Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje
pružaju udruge za razdoblje 2017. do 2020. godine
NAZIV PROJEKTA: „Poludnevni boravak za odrasle osobe s intelektualnim
teškoćama“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 931.577,08 kn
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TRAŽENA SREDSTVA: 931.577,08 kn
OPIS PROJEKTA: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar je Prijavitelj
projekta „Poludnevni boravak za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama“, a Grad
Bjelovar sudjeluje kao partner na projektu. Projektom se želi doprinijeti prevenciji
institucionalizacije i povećanju socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim
teškoćama u život lokalne zajednice kroz organiziranje usluga koje pridonose njihovom
socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima
lokalne zajednice, s naglaskom na informiranje javnosti o potrebi integracije u društvo
osoba s intelektualnim teškoćama. Obveza Grada Bjelovara, kao partnera na projektu
odnosi se na suradnju i stručnu podršku u provedbi aktivnosti projekta. Grad Bjelovar
nema financijsku obavezu u provedbi projekta. Projekt je u fazi evaluacije.
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
POZIV: Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u
području socijalne skrbi pod nazivom Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje
pružaju udruge za razdoblje 2017. do 2020. godine
NAZIV PROJEKTA: „Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim
invaliditetom “
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 400.000,00 kn
TRAŽENA SREDSTVA: 390.000,00 kn
OPIS PROJEKTA: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar je Prijavitelj projekta „Socijalno
uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“, a Grad Bjelovar sudjeluje
kao partner na projektu. Projektom se želi doprinijeti povećanju socijalnog uključivanja
osoba s invaliditetom u život lokalne zajednice kroz organiziranje usluga koje
pridonose njihovom socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i
sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice, s naglaskom na informiranje javnosti o
potrebi integracije u društvo osoba s invaliditetom. Obveza Grada Bjelovara, kao
partnera na projektu odnosi se na suradnju i stručnu podršku u provedbi aktivnosti
projekta. Grad Bjelovar će poduprijeti projekt sufinanciranjem u iznosu 5.000,00 kn.
Projekt je u fazi evaluacije.
JAVNI POZIVI U KOJIMA JE SUDJELOVAO GRAD BJELOVAR KAO
PARTNER U 2017. GODINI – projekti u fazi evaluacije
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
POZIV: Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u
području socijalne skrbi pod nazivom Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje
pružaju udruge za razdoblje 2017. do 2020. godine
NAZIV PROJEKTA: „Korak dalje“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 940.256,96 kn
TRAŽENA SREDSTVA: 940.256,96 kn
OPIS PROJEKTA: Centar za inkluziju i socijalne usluge je Prijavitelj projekta „Korak
dalje“, a Grad Bjelovar sudjeluje kao partner na projektu. Projektom se želi doprinijeti
povećanju socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u život lokalne zajednice kroz
organiziranje usluga koje pridonose njihovom socijalnom aktiviranju, druženju,
kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice, s naglaskom
na informiranje javnosti o potrebi integracije u društvo osoba s invaliditetom. Obveza
Grada Bjelovara, kao partnera na projektu odnosi se na suradnju i stručnu podršku u
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provedbi aktivnosti projekta. Grad Bjelovar nema financijsku obavezu u provedbi
projekta. Projekt je u fazi evaluacije.
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
POZIV: Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u
području socijalne skrbi pod nazivom Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje
pružaju udruge za razdoblje 2017. do 2020. godine
NAZIV PROJEKTA: „Budimo uključeni i mi“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.088.840,00 kn
TRAŽENA SREDSTVA: 1.088.840,00 kn
OPIS PROJEKTA: Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je
Prijavitelj projekta „Budimo uključeni i mi“, a Grad Bjelovar sudjeluje kao partner na
projektu. Projektom se želi doprinijeti prevenciji institucionalizacije i povećanju kvalitete
života gluhih osoba i njihovih obitelji te uključivanju u život lokalne zajednice kroz
organiziranje usluga koje pridonose njihovom socijalnom aktiviranju, druženju,
kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice, s naglaskom
na informiranje javnosti o potrebi integracije u društvo osoba s invaliditetom. Obveza
Grada Bjelovara, kao partnera na projektu odnosi se na suradnju i stručnu podršku u
provedbi aktivnosti projekta. Grad Bjelovar nema financijsku obavezu u provedbi
projekta. Projekt je u fazi evaluacije.

IV. PODRUČJE FINANCIJA I JAVNIH PRIHODA
Na temelju članka 47. stavka 1. točke 16. Statuta Grada Bjelovara i članka 16.
stavka 1. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu kao i Rješenja
o osnivanju Povjerenstva za popis novčanih sredstava, potraživanja i obveza po
osnovu stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Povjerenstva za popis novčanih
sredstava, potraživanja i obveza, sredstava od prodaje stanova, potrošnog materijala
i zaliha robe u čajnoj kuhinji Grada Bjelovara kao i Povjerenstva za popis nepokretne
imovine, opreme i sitnog inventara u vlasništvu Grada, povjerenstva su obavila poslove
popisa, doneseni su zapisnici i odgovarajuće odluke.
Temeljem članka 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara i članka
46. stavka 5. Zakona o proračunu, Gradskom vijeću je podnesen Izvještaj o
preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu za 2016. godinu do 5% sredstava na
planiranim rashodima za rashode za koje se nije moglo znati da će nastati a samim
time se isti nisu mogli predvidjeti i planirati.
Grad Bjelovar se u 2017. Godini planirao zadužiti za dugoročne financijske
kredite za ulaganja u zemljišta u iznosu od 2.500.00,00 kn, te za financiranje izgradnje
kotlovnice i ostale infrastrukture na Poljani dr. Franje Tuđmana u iznosu od
3.500.000,00 kn, te smo morali donijeti Odluke o zaduženju. Postupak jednostavne
abave proveden je s dva poduitelja, a najpovljnija ponuda bila je ponuda
Erste&Steiermarkische Bank d.d., uz kamatnu stopu od 2,3% godišnje. Prije
potpisivanja Ugovora o kreditu, morali smo dobiti suglasnot Vlade RH za zaduženje.
Grad Bjelovar se zadužio samo za kredit za ulaganja u zemljišta, za što je i dobio
suglasnost Vlade RH.
Obezni prilog uz zahtjev za dobivanje suglasnoti Vlade RH za zaduženje je i
Odluka o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i produčne (regionalne) samouprave
za proračunsku godinu u kojoj je utvrđen iznos novog duga u tijeku proračunske
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godine, te očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine. Budući da u
Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. Godinu nisu navedeni ovi
elementi, izradili smo Odluku o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Bjelovara za 2017. Godinu u kojoj smo naveli nova zaduženja, te da će očekivano
kreditno zaduženje krajem godine iznositi 13.972.344,48 kn.
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu te na temelju Pravilnika o
financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, donesen je Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. Godinu i izrađeni su
financijski izvještaji na dan 31.12.2016. godine.
U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi u iznosu od 129.673.129,36 kn,
dok su rashodi izvršeni u iznosu od 130.179.795,12 kn.
Manjak prihoda na dan 31.12.2016. godine iznosi 506.665,76 kn, no tom manjku
moramo dodti preneseni višak iz 2015. Godine u iznosu od 5.062.054,52 kn, dolazimo
do rezultata 2016. Godine u iznosu od 4.555.388,76 kn. U Godišnjem izvještaju o
izvršenju proračuna evidentiranu su svi vlastiti i ostali prihodi proračunskih koristnika.
U Proračunu Grada u razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine ostvareni su
prihodi u iznosu od 58.162.832,94 kn, dok su ukupni izdaci ostvareni u iznosu od
60.747.043,02 kn.
Manjak prihoda na dan 30.06.2017. godine iznosi 936.755,90 kn.
U Upravnom odjelu za financije i javne prihode, obavljani su poslovi sintetičkog
knjigovodstva po vrstama prihoda i analitikama, poslovi obračuna plaća i drugih
naknada. Osim praćenja knjigovodstvenih promjena, dnevno su se iskazivale sve
poslovne transakcije vezano na prihode i rashode. Dnevno i mjesečno su se usklađivali
prihodi i primici sa Izvješćem FINA-e i rasporedom zajedničkih prihoda proračuna.
Temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom
računovodstvu izrađeni su financijski izvještaji i predani nadležnim tijelima, kao i svi
ostali mjesečni izvještaji utvrđeni posebnim pravilnicima ili propisima (JOPPD obrasci,
PDV mjesečni izvještaj i ostalo).

V. UNUTARNJA REVIZIJA
Unutarnja revizija se u Gradu Bjelovaru obavlja u skladu s međunarodnim
revizijskim standardima za unutarnju reviziju, te propisima i smjernicama koji uređuju
unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj. 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 prvom polugodištu 2017. sukladno, Godišnjem planu rada unutarnje revizije,
pokrenuta je Unutarnja revizija utvrđivanja, naplate i korištenja vlastitih prihoda Dječjeg
vrtića Bjelovar, te je po nalogu gradonačelnika pokrenuta Unutarnja revizija
financijskog poslovanja trgovačkog društva Tehnološki park Bjelovar d.o.o. Obje
revizije su u tijeku. Također su po nalogu gradonačelnika pokrenute 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.
Jedinica za unutarnju reviziju kontinuirano surađuje sa svim upravnim odjelima
i odsjecima u Gradu Bjelovaru, daje stručna mišljenja i preporuke za unapređenje
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poslovanja. Voditeljica Jedinice je prisustvovala obveznim seminarima i sastancima
voditelja jedinica za unutarnju reviziju koje organizira Ministarstvo financija, a sukladno
Naputku o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru.

VI. OSTALE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA
U cilju ostvarivanja javnosti rada gradonačelnika i informiranja javnosti o radu
Gradske uprave predstavnici medija redovito su izvješćivani i pozivani te kontinuirano
prate sjednice Gradskog vijeća, konferencije za novinare, prijeme, prezentacije
gradskih projekata i događanja i ostale aktivnosti Gradske uprave.
Gradonačelnik je redovan sudionik svih manifestacija koje se tradicionalno
održavaju u Gradu Bjelovaru. Od većih manifestacija u navedenom razdoblju održan
je BOKfest, Terezijana, IPEW- 14. međunarodni udaraljkaški tjedan.
Neke od aktivnosti koje Grad Bjelovar organizira, suorganizira ili je pokrovitelj te
druge aktivnosti na kojima je gradonačelnik sa zamjenicima Grada Bjelovara
sudjelovao - od siječnja do lipnja 2017. godine:
- Novogodišnji posjet Hitnoj službi, Rodilištu Opće bolnice Bjelovar,
Javnoj vatrogasnoj postrojbi Bjelovar i Vatrogasnoj zajednici Grada.
- Potpisivanje ugovora o stipendijama
- Međunarodni udaraljkaški tjedan
- Uvodna konferencija Odrastimo zajedno
- Noć muzeja
- Prezentacija projekta energetske obnove II. OŠ
- Pčelarski sajam
- Obilježavanje obljetnice ukopa u Bjelovaru poginulih branitelj u Kusonjama
- Obilježavanja Dana bolesnika
- Obilježavanje jedinstvenog broja 112
- Proglašenje najboljih sportaša i sportašica te sportskih ekipa Grada Bjelovara
- Badmintonski turnir
- Hrvatski kuharski kup
- Proglašenje sportaša BBŽ
- Svečana promocija prvostupnika Visoke tehničke škole Bjelovar
- Komemoracija u Pakracu
- Prijem malih maškara
- Spaljivanje Fašnika i ples - maskenbal
- Sjednica Dječjeg gradskog vijeća
- Proljetni susreti Mađara
- Dan narcisa – tržnica
- Potpisivanje Ugovora o umjetnom osjemenjivanju
- Proljetni sajam
- Tiskovna – završni radovi na Dječjem odjelu knjižnice
- Početak radova na energetskoj obnovi dječjeg vrtića u Ul. A. Stepinca
- Obilježavanje 26. obljetnice početka rata u Pakracu
- Predavanje – Bjelovarski grbovi i zastave – Matica hrvatska
- Tiskovna – Josip Zima – paraskijaš
- Otvorenje izložbe S. Baek – dolazak veleposlanika i konzula R. Koreje
- Potpisivanje ugovora s udrugama u kulturi
- Obilježavanja Međ. broj PI
- Košarkaški turnir
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IV. savjetovanje konja u RH
Doručak s hrvatskih farmi
Sat za našu planetu
Promocija filma 19:14
Plesni spektakl Trofej Grada Bjelovara
Smotra zborova OŠ
Proljetni sajam
Assitej
Nacionalna i međunarodna izložba pasa
Konjički maraton na Barutani
Mali BOK
Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja
Dan otvorenih vrata VTŠ
Akcija Zelena čistka
Spomen na prvi ratni zločin u Donjim Mostima
Pisanicom do Uskrsa
Obilježavanje obljetnice rata i porača – Donji Mosti
Dolazak veleposlanika Indije
HRVI – Uskršnja humanitarna prodaja
Uskrs – podjela poklona djeci
Uskrs – posjet i podjela poklona korisnicima Pučke kuhinje
Uskrs – posjet Klubu Bilogora
Noć knjige – knjižnica
Rukometni turnir – otvorenje
Komemoracija u Gudovcu
Edukativni moto poligon
BOK FEST
Bok moto alka
Bok rukometni turnir
Zmajada
Nogometna utakmica NK Bjelovar – Hajduk
Dan profesionalnog usmjeravanja
Obljetnica – Bljesak
Obilježavanje 1. svibnja, Međunarodnog praznika rada
Susreti prijatelja – Bljesak
Dan vatrogastva – obilježavanje
Susreti Udruga tjelesnih invalida Hrvatske
Dan otvorenih vrata JVP
Otvaranje izložbe Akademijin Zavod u Bjelovaru
Predstavljanje monografije Akademijin Zavod u Bjelovaru
Susret rukometnih olimpijaca u Bjelovaru
Međunarodni dan obitelji – DV Ciciban
Dan maturanata
Dječji folklor Hrvatske
Natjecanje – vatrogastvo
Malonogometna liga
Gospodarsko vijeće
Svečani koncert – Savez Čeha u Hrvatskoj
Limač fest
Koncert HORKUD-a Golub
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Cvjetni korzo
Terezijana
Dani češke kulture
Svjetski orijentacijski dan
Otvorenje izložbe Državni arhiv Bjelovar
Svečani koncert HORKUD Golub – 130. obljetnica
Sastanci s malim i velikim poduzetnicima i obrtnicima
Sastanci sa sportskim udrugama i drugim udrugama
Sastanak s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata
Karavana biciklista – Put prijateljstva Vukovar – Ljubljana
Obilježavanje Dana državnosti
Obilježavanje i komemoracija u Lugu
Dodjela certifikata – Proizvodi hrvatskog seljaka na tržnici
Otvorenje Bjelovarskog kulturnog ljeta – mnoga događanja i priredbe
Šahovski turnir
Prijem rukometašica
Prijem malih robotičara
Potpisivanje ugovora za jednokratne potpore udrugama
Biciklistički maraton – Zajedno putovima istine
Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti
Memorijalni malonogometni turnir – Brezovac
Koncert HORKUD Golub u katedrali
Komemoracija poginulim braniteljima u Slavonskom Brodu
Nogometni turnir Benkus - Tandara
i druge aktivnosti - sastanaka, prijama, sjednica, skupština, obilježavanja dana
gradova i općina te dana škola i njihovih priredbi i predstava, prijema građana.

Nakon lokalnih izbora i smjene izvršne gradske vlasti u lipnju 2017. godine,
počelo se intenzivno raditi na osuvremenjivanju grada i poboljšanju komunikacije
između građana i Gradske uprave te je otvorena Facebook stranica Grada Bjelovara
kao i Twitter profil Grada Bjelovara 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 prvoj je polovici 2017.
godine zaprimljeno 9 zahtjeva za ostvarenje prava na pristup informacijama koji su
prihvaćeni i u roku riješeni te su dostavljene tražene informacije. Mali broj zahtjeva još
jedan je dokaz transparentnosti rada Gradske uprave. Naime, temeljem Zakona o
pravu na pristup informacijama Grad Bjelovar objavljuje na službenoj internetskoj
stranici opće i pojedinačne akte gradonačelnika i Gradskog vijeća, zapisnike sa
sjednica Gradskog vijeća, informacije o održavanju sjednica Gradskog vijeća,
informacije o postupcima javne nabave, obavijesti o raspisanim natječajima 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.
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Na gradskom portalu www.bjelovar.hr provode se i Savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću u postupku donošenja općih akata. U izvještajnom razdoblju
provedena su savjetovanja o Nacrtu prijedloga oduke o porezima Grada Bjelovara i
Nacrtu prijedloga odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara. Savjetovanja
su trajala 30 dana.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj – lipanj
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
Dario Hrebak
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
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GRADSKO VIJEĆE

U razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine doneseni su sljedeći akti:
• Odluka o davanju suglasnosti za energetsku obnovu zgrade u Bjelovaru Naselje
kralja Zvonimira 2;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada Bjelovara
(k.o. Višnjevac) za korist HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;
• Odluka o davanju u zakup nekretnine u k.o. Grad Bjelovar;
• Odluka o davanju u zakup nekretnine u k.o. Prgomelje;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu 60+ Matice umirovljenika Bjelovar;
• Odluka o odabiru za energetsku obnovu Dječjeg vrtića u Bjelovaru;
• Plan nabave roba, usluga i radova u 2017. godini;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave
za izgradnju, održavanje i upravljanje kotlovnicom na drvnu sječku na Poljani dr. Franje
Tuđmana u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kotlovnice na
Poljani dr. Franje Tuđmana u Bjelovaru;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Mjesnog odbora Stjepan
Radić u Bjelovaru u Ulici A. Mohorovičića 59, površine 18 m²;
• Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za
2017. godinu;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za najam razglasa, rasvjete i
pozornice u 2017. godini;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave
za nabavu prirodnog plina u razdoblju od tri godine;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za iskop i čišćenje odvodnih
kanala na području Grada Bjelovara u 2017. godini;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za krčenje visokog raslinja na
području Grada Bjelovara u 2017. godini;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu dugoročnog kredita
od 2.500.000,00 kn za ulaganja u zemljišta;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu dugoročnog kredita
od 3.500.000,00 kn za izgradnju kotlovnice i ostale infrastrukture na Poljani dr. Franje
Tuđmana;
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• Odluka o produženju roka za podnošenje Izvješća nadzornog inženjera o
izvršenju Programa sanacije i obnove uličnih pročelja građevine u Bjelovaru, A. K.
Miošića 28, podnositelju Češkoj obeci Bjelovar;
• Odluka o produženju roka za podnošenje Izvješća nadzornog inženjera o
izvršenju Programa sanacije i obnove uličnih pročelja građevine u Bjelovaru, A. K.
Miošića 28, podnositelju Beming d.o.o., J. Haulika 20a, Bjelovar;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i
odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za držanje konja pasmine gidran na
području Grada Bjelovara;
• Rješenje ugostiteljskom objektu Caffe bar Blokada, Bilogorska 29a, za produljeni
rad;
• Odluka o raspisivanju Javnih poziva o bespovratnim potporama za poticanje
razvoja poljoprivrede na području Grada Bjelovara u 2017. godini;
• Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela
troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče
u voćarstvu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
• Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje
autohtonih pasmina goveda – simentalac;
• Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih
goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja;
• Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za držanje konja pasmine
gidran;
• Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela
troškova prihrane pčela, pčelarima s područja Grada Bjelovara;
• Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela
troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
• Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela
troškova za Edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti –
izobrazba o održivoj uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i
raspršivača) na području grada Bjelovara;
• 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 raspisivanju Javnih poziva o bespovratnim potporama (subvencijama)
za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u 2017. godini,
• Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za uvođenje standarda kvalitete i
certificiranje za 2017. godinu;
• Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za izgradnju i opremanje minisirana, mljekomata i usavršavanje sirara za 2017. godinu;
• Javi poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za otkup ovčje vune za 2017.
godinu;
• Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za dopunske djelatnosti na
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za 2017. godinu;
• Odluka o imenovanju kontakt osobe – koordinatora za izravnu komunikaciju s
Ministarstvom financija, Poreznom upravom vezano za uzimanje podataka za razrez
poreza na nekretnine;
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• Odluka o dodjeli deminimis potpore, poticajnih financijskih sredstava za držanje
konja pasmine gidran na području grada Bjelovara;
• Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu;
• Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju
od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave za opskrbu prirodnim plinom u
razdoblju od 3 godine;
• Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016.
godine;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave
za rekonstrukciju dijela Ulice Vidikovac sa rekonstrukcijom priključka na Slavonsku
cestu;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za isporuku i postavljanje
prometne i turističke vertikalne signalizacije na području Grada Bjelovara u 2017.
godini;
• Odluka o odabiru jednostavne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta
sanacije odlagališta otpada „Grginac“;
• Odluka o predaji stanova u posjed Republici Hrvatskoj;
• Odluka o sklapanju Sporazuma s najmoprimcem u stanu na upravljanju kod
Grada Bjelovara a koji se predaje u posjed Republici Hrvatskoj,
• Odluka o sklapanju Sporazuma s najmoprimcem u stanu na upravljanju kod
Grada Bjelovara a koji se predaje u posjed Republici Hrvatskoj;
• Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje Programa sanacije i
obnove pročelja i krovova građevina za 2017. godinu;
• Odluka o raskidu ugovora o najmu stana;
• Odluka o sporazumnom raskidu Ugovor o djelu;
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta, devet parcela, na
području DPU „Jugozapad“;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovar
za korist „Vodne usluge“ d.o.o.; Bjelovar;
• Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik
– Lepirac;
• Odluka o sufinanciranju udruženja obrtnika Bjelovar;
• Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar (3 odluke);
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Informacije o razlogu
nepodnošenja Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
Izmjena i dopuna Statuta I. osnovne škole Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
Izmjena i dopuna Statuta II. osnovne škole Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
Izmjena i dopuna Statuta III. osnovne škole Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
Izmjena i dopuna Statuta IV. osnovne škole Bjelovar;
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• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
Izmjena i dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja
izgradnje zamjenske zgrade društvenog doma u naselju Kupinovac;
• Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu;
• Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o zaduženju za dugoročni financijski
kredit za financiranje izgradnje kotlovnice i ostale infrastrukture na Poljani dr. Franje
Tuđmana;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o zaduženju za dugoročni financijski
kredit za ulaganja u zemljišta;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine
k.č.br. 4028 k.o. Grad Bjelovar na Bjelovarsko-križevačku biskupiju bez naknade;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Strateške studije utjecaja
Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016.-2020. na okoliš;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju „Strategije razvoja Grada
Bjelovara za 2016.-2020.“;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
socijalnoj skrbi Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju plana raspodjele sredstava
spomeničke rente u 2016. godini;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja,
ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada
Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o komunalnom redu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Nacrta prijedloga
Odluke o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Nacrta prijedloga
Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna (ciljanih) GUP-a Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Studije prostornog
razvoja Grada Bjelovara;
• Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja
„Sjever 1 – 1. dio – druga izmjena i dopuna“;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u
izgradnju i opremanje biciklističke staze Dionica Lepirac – Gornje Plavnice u naselju
Gornje Plavnice;
• Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2017. godinu
(kratkoročni);
• Odluka o izmjenama Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja
za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada
Bjelovara za 2017. godinu;
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• Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za
2017. godinu;
• Plan nabave roba, radova i usluga Grada Bjelovara za 2017. godinu;
• Izmjena Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara;
• Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i
projektima udruga u kulturi Grada Bjelovara pristiglim na javni poziv za financiranje
višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za razdoblje od
2017. do 2020. godine;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave
za nabavu usluge čuvanja osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara
za razdoblje od tri godine;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave
za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara u razdoblju
od dvije godine;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za slugu deratizacije područja
Grada Bjelovara u 2017. godini;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave na remontu strojarnice gradskih
bazena Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za radove na sanaciji zgrade
na Trgu hrvatskih branitelja 15 u Bjelovaru;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave
za rekonstrukciju izlaza iz zone „Jug“ na Južnu obilaznicu – kružno raskrižje;
• Odluka o odabiru jednostavne nabave za održavanje komunalne opreme (dječja
igrališta, klupe, košarice i dr.) na području Grada Bjelovara;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Osnaženi za sutra“;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Korak dalje“;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Socijalno uključivanje djece i
odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Budimo uključeni i mi“;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Poludnevni boravak za odrasle
osobe s intelektualnim teškoćama“;
• Odluka o davanju stana u najam (4 odluke);
• Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o podnajmu stana;
• Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka
6;
• Odluka o izmjeni Odluke o davanju stana u najam (3 odluke);
• Odluka o rasporedu za rad na projektu „Djetinjstvo bez gladi“;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
(Slavonska cesta) za korist HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb,
Distribucijsko područje ELEKTRA Bjelovar;
• Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine restorani
i barovi za vrijeme trajanja manifestacije Terezijana;
• Rješenje ugostiteljskom objektu „Šljukin gon“ Bjelovar o produljenom radu radi
održavanja svadbene svečanosti;
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Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar za
cvjetni atelje Nives-edukacija;
Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva trgovačkog društva „Hittner“ d.o.o.
Bjelovar za korištenje sredstava iz kreditnog fonda, kreditne linije
„Bjelovarski poduzetnik – 2016.“;
Odluka o dodjeli gradskog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8, Udruzi za
zaštitu potrošača;
Odluka o dodjeli gradskog prostora u Ulici I.Viteza Trnskog 12, Udruzi skauti
Sveti Juraj;
Odluka o davanju na korištenje gradskog prostora na Trgu Eugena
Kvaternika 7a Bjelovarskom kazalištu;
Odluka o dodjeli gradskog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 Klubu veterana
A satnije;
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka HSPu;
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici J.J.Strossmayera 3
HSLS-u;
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8
Hrvatskim laburistima;
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 HSUu;
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici A. Mohorovičića 59
ORAH-u;
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 HNSu;
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 HSSu;
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici T.G. Massaryka 8 ABBu;
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8
Vijeću albanske nacionalne manjine;
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Demetrovoj 1 Vijeću srpske
nacionalne manjine;
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne
nabave na nabavu usluge prijevoza učenika Osnovnih škola Grada
Bjelovara za razdoblje od tri godine;
Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izgradnju biciklističkog
stajališta s pratećim sadržajima u Gornjim Plavnicama;
Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izgradnju sanitarnofekalne kanalizacije u Radničkom naselju – dio Faze VI;
Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za rekonstrukciju i
izgradnju javne rasvjete od Trga S. Radića pored SRC Mladost do Ulice
Andrije Mohorovičića;
Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu Plana
gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2017. do 2022.
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godine i Studije prethodne izvodljivosti za uspostavu sustava gospodarenja
otpadom Grada Bjelovara;
Odluka o sklapanju dodatka I Ugovoru broj 20-05/17-U za dizajn i tisak
strateškog dokumenta „Strategija razvoja grada Bjelovara 2016.-2020.“;
Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (subvenciji) tvrtki Poduzeće za
ceste d.o.o. iz Bjelovara;
Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Anonimni sastanci članova
udruge sa problemom alkoholizma“;
Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Domovinski rat i dječji sat“;
Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu ROL (radno okupacijska i
logopedska terapija) za LEPTIRIĆE;
Odluka o uređenju Spomen područja „Barutana 1991“;
Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora;
Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu gradskih prostora na
korištenje udrugama;
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu projekta „Sanacija statike
na poslovnoj zgradi na Trgu hrvatskih branitelja 15;
Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za sanaciju vlage na
zgradi II OŠ Bjelovar – PŠ CENTAR u Bjelovaru;
Odluka o odabiru u postupku javne nabave za uslugu čuvanja osoba i
imovine za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za razdoblje od tri
godine;
Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za sanaciju fasade na
zgradi V OŠ Bjelovar u Bjelovaru – završna faza;
Odluka o odabiru u postupku javne nabave za rekonstrukciju dijela Ulice
Vidikovac sa rekonstrukcijom priključka na Slavonsku cestu u Bjelovaru;
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne
nabave za rekonstrukciju cesta i izgradnju oborinske kanalizacije u
Radničkom naselju – faza V;
Odluka o dodjeli de minimis potpora za uzgoj i držanje goveda autohtone
pasmine – simentalac na području Grada Bjelovara;
Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i
odobravanja zahtjeva a sufinanciranje dijela troškova za edukaciju stjecanja
znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – Izobrazba o održivoj uporabi
pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja ( prskalica i raspršivača) na
području Grada Bjelovara;
Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i
odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za uzgoj i držanje goveda
autohtone pasmine simentalac na području Grada Bjelovara;
Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i
odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za uzgoj rasplodnih goveda –
umjetno osjemenjivanje plotkinja na području Grada Bjelovara, tijekom
2016.-2020. godine;
Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i
odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za držanje konja pasmine
gidran na području Grada Bjelovara;
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Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i
odobravanja zahtjeva za sufinanciranje dijela troškova za ekološku
proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i
odobravanja zahtjeva za sufinanciranje dijela troškova za plasteničkostakleničku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu
na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i
odobravanja zahtjeva za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela,
pčelarima s područja Grada Bjelovara;
Odluka o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava za provođenje Programa
sanacije i obnove pročelja i krovova građevina;
Odluka o osnivanju Komisije za gospodarenje nekretninama u vlasništvu
Grada Bjelovara;
Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru stanja i primopredaju
stambenih objekata;
Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju
i druge oblike raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za
davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Grada Bjelovara;
Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene
vrijednosti oružja i streljiva;
Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada
Bjelovara(k.o. Brezovac) za korist HEP-Operatora distribucijskog sustava
d.o.o. Zagreb;
Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada
Bjelovara ( k.o.Bjelovar-Sredice) 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;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu;
Zaključak utvrđivanju Prijedloga odluke o porezima Grada Bjelovara;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja „Kompleksa starog paromlina“;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi 5. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prirezu porezu na dohodak
Grada Bjelovara;
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada
Bjelovara za 2016. godinu;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga uputa o provedbi postupka jednostavne
nabave (nabava robe, usluga i projektnih natječaja procijenjene vrijednosti
manje od 200.000,00 kn (bez PDV-a) i nabava radova procijenjene
vrijednosti manje od 500.000,00 kn (bez PDV-a);
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Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o objavi javnog poziva za
predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta
mladih Grada Bjelovara;
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
za 2016. godinu;
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2016. godinu;
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
sportu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnozdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2016. godinu;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih
škola Grada Bjelovara za 2017. godinu;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u
Gradu Bjelovaru za 2017. godinu;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na
Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara za
2017. godinu;
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Odluku
o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim
objektima za 2017. godinu;
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o pristupanju izradi Odluke o
proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Bjelovara i Programa
zaštite divljači na području Grada Bjelovara;
Brisovno očitovanje (17);
Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada
Bjelovara (k.o. Višnjevac) za korist HEP-Operatora distribucijskog sustava
d.o.o. Zagreb;
Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta (2 ugovora);
Ugovor br.8-06/16-Ra za energetsku obnovu Dječjeg vrtića Bjelovar u
Bjelovaru;
Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Trojstveni Markovac (10 ugovora)
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Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Stjepan Radić (16 ugovora)
Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Stare Plavnice (6 ugovora)
Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Gudovac (9 ugovora)
Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Hrgovljani (8 ugovora)
Ugovor o zakupu dvorane u M.O. dr. A.Starčević (12 ugovora)
Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Kokinac (2 ugovora)
Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Zvijerci (1 ugovor)
Ugovor o zakupu športske dvorane u M.O. Gudovac (47 ugovora)
Ugovor o zakupu dvorane M.O. Ciglena (1 ugovor)
Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Novoseljani (1 ugovor)
Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Prgomelje (1 ugovor)
Ugovor o zakupu dvorane M.O. Tomaš (1 ugovor)
Dodatak V. osnovnog Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u
sufinsnciranju sanacije odlagališta komunalnog otpada na lokaciji „Doline“ Fond
za zaštitu okoliša i energetsku unčikovitost;
Ugovor br. 2-04/17-Ro o isporuci materijala za čišćenje i održavanje u 2017. godini;
Ugovor br. 9-04/17-U o izradi, tisku i distribuciji „Službenog glasnika Grada
Bjelovara“ u 2017. godini;
Ugovor br.4-04/17-U za uslugu održavanja i servisa aparata za fotokopiranje u
2017. godini;
Ugovor o stručnom nadzoru br.4-07/17-U na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića
Bjelovar u Bjelovaru;
Ugovor br.3-07/17-U za najam razglasa, rasvjete i pozornice u 2017. godini;
Ugovor br.44-06/17-U za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kotlovnice
na Poljani dr. F.Tuđmana u Bjelovaru;
Anex Ugovora o sufinanciranju sanacije i obnove uličnih pročelja;
Anex Ugovora o sufinanciranju sanacije i obnove fasade;
Anex Ugovora o najmu stana;
Ugovor Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada
Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar;
Ugovor br.46-06/17-U za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju
Zagorske ulice i dijela Ul. F. Livadića zaključen s B-projektom d.o.o. Bjelovar;
Okvirni sporazum br.1-06/17-Ro za opskrbu prirodnimplinom;
Ugovor br.1-06/17-Ro za isporuku i postavljanje prometne i turističke vertikalne
signalizacije na području Grada Bjelovara u 2017. godini;
Ugovor o najmu stana;
Sporazum o raskidu Ugovora o djelu;
Ugovor o osnivanju prava služnosti izgradnje zamjenske građevine kanalizacijske
mreže u Ulici don Frane Bulića na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o.
Grad Bjelovar);
Ugovor o sufinanciranju Udruženja obrtnika Bjelovar;
Ugovor br.13-06/17-U o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i
izgradnju javne rasvjete na Trgu Stjepan Radić i izgradnju javne rasvjete od Trga
Stjepana Radića pored SRC Mladost do Ulice Andrije Mohorovičića u Bjelovaru s
trgovačkim društvom Ening d.o.o. Bjelovar;
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• Ugovor br.33-06/17-U za izradu projektne dokumentacije za izgradnju ceste Velika
Ciglena –GTE u Velikoj Cigleni s trgovačkim društvom Projekt d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor br.41-06/17-U za iskop i čišćenje odvodnih kanala na području Grada
Bjelovara u 2017. godini s Dario Friščićem, vl. Vodoinstalaterskog i građevinskog
obrta „Frio“ iz Bjelovara;
• Ugovor br. 42-06/17-U za krčenje visokog raslinja na području Grada Bjelovara u
2017. godini s IP-DRVO d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor br.1-06/17-Ro za isporuku i postavljanje prometne i turističke vertikalne
signalizacije na području Grada Bjelovar u 2017. godini s trgovačkim društvom
STUDIO DA d.o.o. Bjelovar;
• Javni natječaj za prodaju zemljišta, devet parcela, na području DPU „Jugozapad“;
• Žalba na rješenje;
• Javni natječaj za prodaju nekretnine zemljišta u k.o. Tomaš;
• Javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Grada Bjelovara;
• Javni natječaj za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u
Bjelovaru (licitacijom);
• Javni natječaj za prodaju zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića usmenim javnim
nadmetanjem (licitacijom);
• Ugovor br. 48-06/17-U za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste
Stančići – Žabjak;
• Ugovor o opskrbi prirodnim plinom krajnjeg kupca br.3-05/17-Ro-1;
• Ugovor br.2-05/17-U za uslugu obvezne preventivne deratizacije u 2017. godini na
područja Grada Bjelovara;
• Ugovor br.4-05/17-U za provođenje dezinsekcije komaraca u 2017. godini na
području Grada Bjelovara;
• Ugovor br.25-05/17-Ra za radove na remontu strojarnice gradskih bazena u
Bjelovaru;
• Ugovor br.2-05/17-Ra za radove na sanaciji zgrade na Trgu hrvatskih branitelja 15
u Bjelovaru;
• Ugovor 47-06/17-U za izradu glavnog i izvedbenog projekta sanacije odlagališta
otpada „Grginac“;
• Ugovor br.40-06/17-u za održavanje komunalne opreme (dječja igrališta, klupe,
košarice, i dr.) na području Grada Bjelovara;
• Ugovor o sufinanciranju projekta „Izgradnja biciklističkog stajališta s pratećim
sadržajima“;
• Ugovor o sufinanciranju projekta „Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije te
rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Radničkog naselja u Bjelovaru
FAZA VI“;
• Ugovor Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar o sufinanciranju projekta „Bike
friendly Bilogora“ prijavljenog na Javni poziv za potpore projektima turističkih
inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini;
• Ugovor o najmu stana (4 ugovora);
• Sporazum o raskidu ugovora o podnajmu stana;
• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Trojstveni Markovac (17 ugovora)
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Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Stjepan Radić (20 ugovora)
Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Stare Plavnice (10 ugovora)
Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Gudovac (6 ugovora)
Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Hrgovljani (4 ugovora)
Ugovor o zakupu dvorane u M.O. dr. A.Starčević (5 ugovora)
Ugovor o zakupu športske dvorane u M.O. Gudovac (10 ugovora)
Ugovor o zakupu dvorane M.O. Veliko Korenovo (2 ugovora)
Ugovor o zakupu dvorane M.O. Novoseljani (5 ugovora)
Ugovor o zakupu dvorane M.O. Ciglena (4 ugovora
Ugovor o zakupu dvorane M.O. Obrovnica (1 ugovor)
Ugovor o zakupu dvorane M.O. Prgomelje (1 ugovor)
Ugovor o zakupu dvorane M.O. Tomaš (1 ugovor)
Anex ugovora o najmu stana;
Ugovor o prijenosu prava vlasništva nekretnine, kčbr.4028 k.o. Grad
Bjelovar, na Bjelovarsko-križevačku županiju bez naknade;
Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada
Bjelovara (Slavonska cesta) za korist HEP-Operater distribucijskog sustava
d.o.o. Zagreb, Distribucijsko područje ELEKTRA BJELOVAR;
Ugovor o korištenju gradskog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8, Udruzi za
zaštitu potrošača;
Ugovor o korištenju gradskog prostora u Ulici I.Viteza Trnskog 12, Udruzi
skauti Sveti Juraj;
Ugovor o korištenju gradskog prostora na Trgu Eugena Kvaternika 7a
Bjelovarskom kazalištu;
Ugovor o korištenju gradskog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 Klubu
veterana A satnije;
Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka HSP-u;
Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Ulici J.J.Strossmayera 3 HSLS-u;
Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 Hrvatskim
laburistima;
Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 HSU-u;
Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Ulici A. Mohorovičića 59 ORAH-u;
Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 HNS-u;
Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 HSS-u;
Ugovor o zakupu zakup poslovnog prostora u Ulici T.G. Massaryka 8 ABB-u;
Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Ulici T.G.Massaryka 8 Vijeću
albanske nacionalne manjine;
Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Demetrovoj 1 Vijeću srpske
nacionalne manjine;
Ugovor br.1-06/17-Ra za izgradnju biciklističkog stajališta s pratećim
sadržajem u Gornjim Plavnicama;
Ugovor br.12-06/17-Ra za izgradnju sanitarno-fekalne kanalizacije u
Radničkom naselju – dio Faze VI;
Ugovor br.8-06/17-Ra za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete od Trga S.
Radića pored SRC Mladost do ulice Andrije Mohorovičića;
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• Ugovor br.24-06/17-U za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada
Bjelovara za razdoblje od 2017. do 2022. godine i Studije prethodne
izvodljivosti za uspostavu sustava gospodarenja otpadom Grada Bjelovara;
• Sporazum o partnerstvu u provedbi programa „Socijalno uključivanje djece i
odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“ u okviru Poziva za prijavu
trogodišnjih programa za razdoblje od 2017. do 2020. godine „Razvoj i širenje
mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva“;
• Ugovor br.11-07/17-Ra za sanaciju vlage na zgradi II OŠ Bjelovar – PŠ
CENTAR u Bjelovaru;
• Ugovor br.2-07/17-Ra za sanaciju fasade na zgradi V OŠ Bjelovar u
Bjelovaru- završna faza;
• Ugovor br.2-06/17-Ra za rekonstrukciju dijela Ulice Vidikovac sa
rekonstrukcijom priključka na Slavonsku cestu u Bjelovaru;
• Ugovor o djelu;
• Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada
Bjelovara (k.o. Brezovac) (2 ugovora);
• Ugovor o osnivanju prava služnosti izgradnje građevine kanalizacijske mreže
u Bosanskoj ulici u Bjelovaru na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
(k.o. Bjelovar – Sredice);
• Ugovor o osnivanju prava služnosti rekonstrukcije dijela postojećeg
vodoopskrbnog sustava Grada Bjelovara na nekretninama u vlasništvu
Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar);
• Ugovor br.18-06/17-U o izradi Nacrta Izviješća o stanju u prostoru Grada
Bjelovara za razdoblje od 1.1.2013. do 31.12.2016. s trgovačkim društvom
CPA d.o.o. Zagreb;
• Ugovor br.12-06/17-U o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem
rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete na Trgu Stjepan Radić i izgradnju
javne rasvjete od Trga Stjepana Radića pored SRC Mladost do Ulice Andrije
Mohorovičića u Bjelovaru s trgovačkim društvom Ening d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor o nadzoru br.57-06/17-U na izgradnji fekalne kanalizacije u
Radničkom naselju- dio Faze V, Ugovor I zaključen s Uredom ovlaštenog
inženjera građevinarstva;
• Ugovor o nadzoru br.3-06/17-U zaključen s B-projektom d.o.o. Bjelovar;
• Odluka o osnivanju Komisije za gospodarenje nekretninama u vlasništvu
Grada Bjelovara;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju
i druge oblike raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru stanja i primopredaju stambenih
objekata;
• Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za
davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Grada Bjelovara;
• Odluka o prihvaćanju popisa nepokretne imovine, opreme i sitnog inventara
u vlasništvu Grada Bjelovara na dan 31.12.2016. godine;
• Odluka o otpisu sitnog inventara;
• Odluka o otpisu osnovnih sredstava;
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• Odluka o prihvaćanju popisa novčanih sredstava, potraživanja i obveza po
osnovu stanova na kojima postoji stanarsko pravo na dan 31.12.2016.;
• Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za
2016. godinu;
• Odluka o osnivanju Povjerenstva za davanje stanova u najam.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak
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