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Temeljem članka 48. stavka 1. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik 
Grada Bjelovara", broj 2/13 i 1/18) podnosim Gradskom vijeću Grada Bjelovara  

 
 

 IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA ZA RAZDOBLJE 
SIJEČANJ - LIPANJ  2018. GODINE 

 
 
           Sukladno članku 35b. stavku 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ( „Narodne novine“, broj  33/01., 60/01.,129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 
150/11., 144/12., 19/13.,-pročišćeni tekst, 137/15. -ispravak i 123/17.) i članku 48. 
stavku 1. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13 i 1/18) 
Gradonačelnik je dužan dva puta godišnje podnijeti izvješće o svom radu. 
          Gradonačelnik zastupa Grad Bjelovar i nositelj je izvršne vlasti Grada Bjelovara.   
 Gradonačelnik Grada Bjelovara u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom 
i Statutom Grada Bjelovara priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava 
izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada 
u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, nadzire njihov rad, upravlja 
nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada, kao i prihodima 
i rashodima Grada u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, 
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Bjelovara i raspolaganju 
ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom, ako je 
stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom 
planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, te obavlja i druge 
poslove utvrđene Statutom. 

U okviru navedenih nadležnosti propisanih člankom 45. Statuta Grada Bjelovara 
u razdoblju siječanj - lipanj 2018. godine Gradonačelnik je donio 878 općih i 
pojedinačnih akata. Doneseno je 387 odluka, 28 zaključaka o utvrđivanju prijedloga 
općih i drugih akata te drugih zaključaka, 31 pravilnik, 7 rješenja. Sklopljeno je 356 
različitih ugovora, 11 dodatka ugovoru te 4 sporazuma. Doneseno je više različitih 
izvješća, planova i izmjena i dopuna planova, brisovnih očitovanja, izjava, dopisa, 
zahtjeva, objavljeno je 12 javnih poziva, 6 javnih natječaja.  

Popis donesenih akata sastavni je dio Izvješća o radu Gradonačelnika.  
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Gradonačelnik je kao izvršno tijelo odgovoran za zakonitost rada i usmjeravanje 
rada upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Bjelovara, 
te za nadziranje njihovog rada. Radi izvršavanja navedene funkcije Gradonačelnik je 
redovito održavao kolegije sa zamjenicima i pročelnicima upravnih odjela, te 
pročelnicom Službe za unutarnju reviziju, na kojima su se zauzimala stajališta te 
dodjeljivala zaduženja.                                                      

 
 

PREGLED IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA PO UPRAVNIM ODJELIMA 

 
I. PODRUČJE ODGOJA, OBRAZOVANJA I SPORTA 

 
1. PREDŠKOLSKI ODGOJ 

 

U predškolske ustanove Grada Bjelovara smješteno je ukupno 1.023 djece, 481 
dijete u Dječji vrtić Bjelovar čiji je osnivač Grad Bjelovar, dok je 542 djece smješteno u 
četiri privatna vrtića (Ciciban 210 djece, Osmijeh 160 djece, Pinokio 75 djece i 
Bubamara 97 djece). Dodatno su sufinancirana djeca koja su smještaj našla u vrtićima 
drugih općina i gradova (Rovišće 4 djece). Također Grad Bjelovar dodatno sufinancira 
djecu smještenu u dadiljinim obrtima (Zajednički obrt za usluge dadilja Palčica za 12 
djece, Obrt za usluge dadilja Rafael za 6 djece, te Obrt za usluge dadilja Zvjezdica za 
11 djece). Sve financijske obveze Grada Bjelovara prema korisnicima u predškolskom 
odgoju izvršene su u cijelosti u promatranom razdoblju. 
 Grad Bjelovar u listopadu 2017. godine potpisao je ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava za energetsku obnovu Dječjeg vrtića Bjelovar A.G. Matoš, 
nakon uspješne kandidature projekta na Otvoreni poziv „Energetska obnova zgrada i 
korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost 
odgoja i obrazovanja“. U lipnju 2018. godine odabran je izvoditelj radova koji započinje 
s radovima u srpnju 2018. godine. 

U siječnju 2018. godine Prijavljen je projekt energetske obnove Dječjeg vrtića 
Bjelovar, Radničko naselje Prilaz II/3, vrijednosti 1.001.494.78 kn uz 50% 
sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u Obavijesti o 
rezultatima FAZE 2 postupka dodjele bespovratnih sredstava od 25. travnja 2018. 
godine, predlaže se dodjeljivanje iznosa od 607.032,30 kn bespovratnih sredstava. 
 Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju Dječjeg vrtića Bjelovar u 
naselju Gudovac za jasličku i predškolsku dob djece. 
 
 

2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
 
U osnovnim školama Grada Bjelovar u novu školsku godinu 2017./2018. 

upisano je 3.070 učenika, 747 učenika u I. OŠ, 725 učenika u II. OŠ, 761 učenik u III. 
OŠ, 771 učenik u IV. OŠ i 66 učenika u V. OŠ. 

 Materijalni i financijski rashodi svih pet osnovnih škola financirani iz 
decentraliziranih sredstava u cijelosti su doznačeni školama, te su sufinancirani  
dodatni programi: školska kuhinja, projekt EU ''Djetinjstvo bez gladi'' (kroz projekt 
osigurana je prehrana za 505 učenika slabijega imovinskog stanja), program 
produženog boravka u I. OŠ Bjelovar, II. OŠ Bjelovar i IV. OŠ Bjelovar, sufinanciranje 
troškova predškole, Glazbene škole, projekt EU ''Sinergijom do uspješnije zajednice'' 
za osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju (kroz projekt 
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osiguran je 41 pomoćnik u nastavi za 44 učenika), te izdvajanje za projekte 
Organizacije za mladež. 

Grad Bjelovar je u ožujku 2018. godine potpisao ugovor sa Česma –usluge 
d.o.o.  u iznosu od 3.652.483,75 kn o izvođenju radova za energetsku obnovu II. OŠ 
Bjelovar, čime će ostvariti bespovratna sredstava za energetsku obnovu II. osnovne 
škole Bjelovar, nakon uspješne kandidature projekta na Otvoreni poziv „Energetska 
obnova zgrada i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje 
obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. 

Osim dobivene kandidature energetske obnove za II. OŠ Bjelovar iz 2017. 
godine, Grad Bjelovar je u promatranom razdoblju za školske objekte dobio Odluku o 
odobrenim projektima energetske obnove u ukupnom iznosu od 7.493.881,27 kn, od 
čega su bespovratna sredstva iz Europskih fondova u iznosu 4.443.801,21 kn za PŠ 
Ciglena, PŠ V. Korenovo PŠ N. Plavnice, PŠ Gudovac i PŠ Ždralovi. Slijedom 
dobivenih pozitivnih odluka o energetskoj obnovi, Grad je nastavio s izradom projektne 
dokumentacije za školske objekte IV. OŠ Bjelovar i Školsko-sportske dvorane, I. OŠ 
Bjelovar, V. OŠ Bjelovar, te Učeničkog doma Nazorova i Doma kulture. 
 Do kraja izvještajnog razdoblja završena je III. Faza radova sanacije vlage na 
II. OŠ PŠ Centar, sklopljeni su ugovori za zamjenu pokrova dvorišne zgrade II. OŠ 
Bjelovar, PŠ Centar i zamjenu poda hola razredne nastave u IV.OŠ Bjelovar.  

Rad udruga financiran je sukladno Javnom pozivu za financiranje programa ili 
projekata udruga iz programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2018. 
godinu, te Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih 
potpora udrugama iz sredstava proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu. 
 
 

3. VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 
 

Danas na Veleučilištu u Bjelovaru studira na stručnim studijima mehatronike 
174 studenata, sestrinstva 525 studenata i računarstva 43 studenta, dok je na 
Riječkom Ekonomskom fakultetu 180 studenata. 

Uz redovno odvijanje nastavnog procesa, kontinuirano se radi na podizanju 
kvalitete nastavnog kadra, opremanju učionica i praktikuma. 

Od 01.01. do 30.06.2018. u isplati je bio 41 studenta/korisnika stipendije viših 
godina. Kroz novi provedeni natječaj za 2017./18.dodijeljeno je novih 30 stipendija. 

U otplati je bilo 5 studenskih kredita. 
 

4. HOSTEL BJELOVAR (DJEČJE ODMARALIŠTE NOVI VINODOLSKI) 
 

Hostel Bjelovar u Novom Vinodolskom započeo je s radom u svibnju te su do 
sada u njemu boravila djeca predškolskog uzrasta, učenici osnovnih škola u programu 
škole u prirodi i ljetovanja. 
 

5. SPORT 
 

U segmentu javnih potreba u sportu Grada Bjelovara, redovno su financirani 
programi sportskih natjecanja, materijalni rashodi objekata, plaće zaposlenih te 
djelatnost Bjelovarskog sportskog saveza osoba s invaliditetom i Sportskog saveza 
gluhih Grada Bjelovara. 
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Počela je nova sezona kupanja na Gradskom bazenu, a Grad Bjelovar i ove 
godine sudjeluje u subvencioniranju cijene karata tako da je cijena karata ostala 
nepromijenjena u odnosu na prethodne godine. 

Grad Bjelovar je u proteklom razdoblju pomagao sportskim udrugama u 
tekućem i investicijskom održavanju i nabavi sportske opreme. Tako su nabavljeni za 
Košarkaški klub VEDI 3 košarkaške lopte, za sportsko društvo Staroplavničan 2 seta 
za šah i 2 seta za stolni tenis, za NK Napredak Rajić – boje i lakovi za obnovu ograde 
igrališta, za Klub američkog nogometa Bjelovar Greenhorns 20 dresova, 51 sportska 
majica i 5 pehara, za Malonogometni klub Bjelovar 6 pehara i 72 medalje. Obnovljena 
je zaletna staza na Bjelovarskoj kuglani, u Dvorani europskih prvaka obnovljen je WC 
za invalide uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja, za Bjelovarski bazen 
nabavljeni su suncobrani i ležaljke. 

 

 
II. PODRUČJE KULTURE, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I 

OPĆIH POSLOVA 
 

 1. KULTURA 
  

Uz redovne poslove u području kulture planirane su, organizirane i provedene 
brojne kulturne manifestacije i događanja u razdoblju od 1.siječnja 2018. do 30. lipnja 
2018. godine. Uspješno su održane sljedeće manifestacije:  15. Međunarodni tjedan 
udaraljkaša, 13. noć muzeja, BOK fest, 18. susret profesionalno vođenih kazališta za 
djecu i mlade HC Assitej, Glazbeni tjedan 2018, Terezijana, 43 JAM, Amadeus fest, a 
po prvi puta u Bjelovaru se održala četverodnevna manifestacija „Jazzica“ jazz festival.  
 Trenutno je u provedbi kulturni projekt „Bjelovarsko kulturno ljeto“ s početkom 
od 25. lipnja koji traje sve do 2.rujna 2018 godine. 

 

Ustanove Grada Bjelovara: 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 druge udruge iz područja kulture koje kontinuirano priređuju programe izložbe i 
radionice iz svog djelokruga rada čine Bjelovar gradom koji ne zanemaruje, već potiče 
kulturnu raznolikost, tradiciju i interkulturni dijalog. 

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

U siječnju 2018. godine raspisani su jednogodišnji i jednokratni pozivi za 
financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva 
Grada Bjelovara za 2018. godinu, putem kojih su udruge iz područja kulture ostvarile 
sufinanciranje svojih projekata/programa iz Proračuna Grada Bjelovara. 

 
 

     2. VATROGASTVO,  ZAŠTITA i SPAŠAVANJE 

 

Redovni program protupožarne zaštite financira se kroz: 

 

• JAVNA VATROGASNA POSTROJBA – sredstva za plaće zaposlenih kao i 

materijalni rashodi redovno su doznačuju prema planiranim sredstvima u 

proračunu. 
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Dio troškova postrojbe (materijalni troškovi, vatrogasna oprema  i sredstva za 

zaštitnu odjeću i obuću) pokriveni su iz sredstava vlastitog prihoda Javne 

vatrogasne postrojbe. 

• VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA – financira se temeljem odredbi Zakona o 

vatrogastvu, a sredstva se redovito doznačuju na račun Zajednice. 

 

U proteklom razdoblju Grad Bjelovar je uredno podmirivao preuzete obveze u 

vatrogastvu i civilnoj zaštiti. Početkom ožujka organizirano je i uspješno provedeno 

osposobljavanje Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara, a netom prije toga i 

osposobljavanje civilne zaštite za dužnosnike. Redovito je ažuriran Stožer civilne 

zaštite. Procjena rizika od velikih nesreća izrađena prema Smjernicama koje je dala 

Bjelovarsko-bilogorska županija uspješno je završena i usvojena na Gradskom vijeću 

Grada Bjelovara. 

 

      3. SOCIJALNA SKRB 
 

         Socijalna skrb financira se kroz dva programa:  
 

         I. Pomoć u novcu: 
 

         1. troškovi stanovanja odnose se na najamninu, električnu energiju, plin, grijanje, 
vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja, a isplaćuju se 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. Sa 30.06.2018. godine imali smo 192 korisnika troškova stanovanja koja 
Rješenja u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb redovito pratimo. 
 2. novčane pomoći odnose se na pomoć građanima u potrebi, preko plaćanja 
električne energije, plina za grijanje, kupnju ogrjevnog drveta, prehrambenih 
namirnica, odjeće i obuće, odlazak na liječenje, saniranje posljedica od požara te za 
zadovoljenje drugih osnovnih životnih potreba, a sukladno kriterijima Odluke o 
socijalnoj skrbi Grada Bjelovara. 
 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“, Logopedskom kabinetu za govorno-jezičnu 
komunikaciju „Blaži“ i Logopedskom kabinetu Demosten (Minerva d.o.o.) te praćenje 
plaćanja i satnice dolaska djece. Sa 30.06.2018. godine imali smo jedno dijete 
polaznika Poliklinike „Suvag“, jedno dijete polaznika Logopedskog kabineta „Blaži“, i 
jedno dijete polaznika Logopedskog kabineta Demosten. 
 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 prvom dijelu 
2018. godini imali smo Javni rad na revitalizaciji sa ukupno 23 novozaposlena, 
 6. donacija – Grad Vukovar – predviđena donacija za grad Vukovar iznosi 
30.000,00 kuna 
 7. EU projekt zapošljavanja žena - Kotač promjene: 



7 

 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je 2017. godine Poziv na 
dostavu projektnih prijedloga Zaželi – program zapošljavanja žena koji je otvoren od 
30. lipnja 2017. do 31. prosinca 2020. godine za dodjelu bespovratnih sredstava iz 
Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 
2020. Grad Bjelovar prošle je godine prijavio projekt Wheel of change (Kotač 
promjene) na navedeni Poziv. 4. siječnja 2018. godine Ministarstvo rada i mirovinskog 
sustava donijelo je Odluku o financiranju (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-
06-02-01/1-18-124), a 25. siječnja 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u 
financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0089, Wheel of change 
(Kotač promjene) u iznosu 9.951.463,82 kuna. 
 Nastavno na sve navedeno Gradonačelnik Grada Bjelovara je 14. veljače 2018. 
godine raspisao Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu 
Wheel of change (Kotač promjene) u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena 77 
radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u 
nepovoljnom položaju. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje i mrežnoj stranici Grada Bjelovara. Natječaj je bio otvoren do 28. veljače 
2018. godine. Na Natječaj je pristiglo 139 prijava. Nakon pregleda svih prijava utvrđeno 
je da 20 kandidatkinja nije ispunilo uvjete natječaja, a jedna je prijava stigla van roka. 
Utvrđeno je da je podneseno 118 pravodobnih i potpunih prijava.  

Sukladno ciljanoj skupini i ostalim uvjetima Natječaja te obavljenom razgovoru 
s kandidatkinjama za rad u projektu Wheel of change (Kotač promjene) odabrano je 
77 žena, većinom starijih od 50 godina dok su neke i pripadnice posebnih skupina 
(žrtve obiteljskog nasilja, Romkinje…). 

Od mjeseca travnja 13 pripadnica ciljane skupine koje su za to iskazale interes 
polazile su edukaciju za samostalnog knjigovođu ili pomoćne poslove u zanimanju 
kuhar. Sve su polaznice uspješno položile završni ispit i dodijeljene su im javne isprave.  

Sa svih 77 pripadnica ciljane skupine Grad Bjelovar je 2. srpnja 2018. godine 
sklopio ugovore o radu u trajanju do 24 mjeseca prema kojima svaka radnica treba 
pružati potporu i pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima krajnjih 
korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, u socijalnoj integraciji, u posredovanju u 
ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), 
te brigu o higijeni i pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te 
uključivanje u društvo, kao i pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i to 
svaka za četiri korisnika. Pripadnice ciljane skupine radit će puno radno vrijeme od 
ponedjeljka do petka za što će im biti isplaćena minimalna plaća propisana Uredbom 
Vlade RH koja trenutačno bruto iznosi 3.439,80 kuna, odnosno oko 2.750 kuna neto.  

U proteklom razdoblju provedene su sljedeće nabave - za promidžbu i vidljivost 
projekta, za osposobljavanje pripadnica ciljane skupine, za bicikle, a u tijeku je nabava 
za potrepštine za krajnje korisnike.  

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, koji je obavljao 
identifikaciju pripadnica ciljane skupine, Centar za socijalnu skrb koji ima ulogu 
identifikacije krajnjih korisnika te Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, Udruga slijepih, 
Društvo multiple skleroze BBŽ i Udruga za autizam Bjelovar koje su kao i Centar za 
socijalnu skrb Gradu dostavljale popis potencijalnih korisnika. 
 

 II. Pomoć u naravi: 
 

 1.Pučka kuhinja – Grad Bjelovar osigurava sredstva za sufinanciranje rada 
Pučke kuhinje u Caritasu Župe Sv. Antuna Padovanskog Bjelovar za pripremu toplog 
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obroka. Svakodnevno se u Pučkoj kuhinji hrani oko 64 korisnika. Za navedenu 
namjenu planiran je iznos od 300.000,000 kuna, 
 2. darivanje djece socijalno ugroženih obitelji što podrazumijeva djecu korisnika 
zajamčene minimalne naknade u Centru za socijalnu skrb Bjelovar, djeca iz 
udomiteljskih obitelji s područja Grada Bjelovara, djeca s invaliditetom, djeca roditelja 
s invaliditetom. Iz navedenog programa Grad Bjelovar za svako novorođeno dijete 
izdvaja 1.000,00 kuna. 
 3. ortopedska pomagala i didaktika namijenjena su za kupnju ortopedskih 
pomagala i didaktičke opreme. 
 

        HUMANITARNE ORGANIZACIJE I UDRUGE 
 

 1. 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 2018. godinu. Navedenim ugovorom 
Grad Bjelovar plaća troškove električne energije, plina, opskrbu vodom te iznošenje i 
odvoz smeća. 
 2. rad humanitarnih udruga financiran je sukladno Javnom pozivu za 
financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga grada Bjelovara za 2018. 
godinu. 
 3. rad Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar sufinanciran je temeljem 
Zakona o Crvenom križu što iznosi  0,7% Proračuna Grada Bjelovara, 
 3. pomoći zdravstvenim ustanovama u planiranom iznosu 30.000,00 kuna.  
 

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 nam dolaze ljudi koji se žele informirati o svojim pravima i u kojim 
ustanovama traženo pravo mogu ostvariti ili jednostavno porazgovarati o svojim 
teškoćama. 

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

Jednom mjesečno organiziramo zajednički sastanak sa djelatnicima u javnim 
radovima gdje svi zajedno, ukoliko postoje, rješavamo probleme na terenu. 
 Jednom mjesečno, po potrebi i više puta, pismenim putem izvještavamo 
Hrvatski Zavod za zapošljavanje o svim segmentima javnog rada za protekli mjesec. 
 Prema potrebi, socijalna radnica izlazi na teren provjeriti i utvrditi činjenična 
stanja kod korisnika te u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo također izlazi 
na teren vezano uz problematiku gradskih stanova koju koriste korisnici socijalne skrbi. 
 U prvom dijelu ove godine Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku o 
radu za opće dobro koju provodimo u suradnji sa Komunalcem i Centrom za socijalnu 
skrb. 
 

 4. ARHIVA GRADA BJELOVARA 
 

 U veljači ove godine sklopili smo Ugovor o planu sređivanja, odabiranja i 
izlučivanje arhivskog i registraturnog gradiva Grada Bjelovara s Državnim arhivom 
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Bjelovar kojemu je predano arhivsko gradivo nastalo radom Fonda za financiranje 
stambenih i komunalnih djelatnosti općine Bjelovar i Skupštine općine Bjelovar za 
razdoblje od 1955-1997. godine. 
 Sukladno odobrenju, a na Prijedlog Državnog arhiva u Bjelovaru donesena je 
Odluka o početku izlučivanja te je izlučeno i na Zakonom propisan način uništeno 
arhivsko gradivo u količini 699 širokih A4 registratora, 90 uskih A4 registratora i 33 data 
mape u ukupnoj količini od 70,52 d/m. Zapisnik o provedenom postupku izlučivanja i 
Potvrda o uništenju dostavljeni su Državnom arhivu u Bjelovaru. 
Sa navedenim poslovima nastavljamo i tijekom drugog dijela ove godine. 
 

 

III. PODRUČJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI I UREĐENJA 
PROSTORA 

 
U izvještajnom razdoblju od 01.01.2018. – 30.06.2018. godine sukladno 

Programu gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2018. godinu 
("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 7/17,  2/18 i 4/18) i Programu održavanja 
komunalne za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. 
godinu ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 7/17) obavljani su poslovi na izgradnji 
komunalne infrastrukture i na  održavanju komunalne infrastrukture, kako slijedi: 
 
 
 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   
 

Iz sredstava planiranih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2018. godinu u izvještajnom razdoblju u tijeku su slijedeći radovi: 

- rekonstrukcija cesta u Radničkom naselju s izgradnjom oborinske odvodnje 
– Faza V, 

- rekonstrukcija Ulice Vidikovac – dio  
- izgradnja pješačke staze Rajić-Prgomelje 
  

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

 
          Iz sredstava planiranih Programom održavanja komunalne infrastrukture za 
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. 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 ceste:  u Cigleni, tri ceste u Hrgovljanima, cesta u Ulici Branimira 

Markovića, cesta u Ulici Mirka Bogovića, dio radova na bazenu, napravljeno 
parkiralište (u tucaniku) u MO Stjepan Radić.  
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3.  Energetska učinkovitost   
 

Iz sredstava planiranih stavkom Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori 
energije izrađeni su energetski certifikati za Područnu školu Obrovnica, Područnu 
školu Gornje Plavnice i Područnu školu Kokinac. 

 
4.  Zaštita okoliša  

 
Iz  sredstava planiranih stavkom Zaštita okoliša: 
- izrađen je i na Gradskom vijeću donesen Plan gospodarenja otpadom Grada 

Bjelovara za razdoblje od 2018. do 2023. godine 
Iz sredstva planiranih stavkom Znanstveni radovi i dokumentacija: 
- izrađena je projektna dokumentacija – Istraživačka studija za ishođenje 

dozvola za istraživanje, eksploataciju i uporabu geotemperirane vode na lokaciji 
Velikog Korenova i Program radova - istražno-eksploatacijske bušotine BK-2 za 
istraživanje potencijala planiranja vodocrpilišta Veliko Korenovo kod Bjelovara,  

- izrađena je projektna dokumentacija za natječaj "Građenje reciklažnih 
dvorišta".   

 
Prijavljen je  i odobren projektni prijedlog Odvoji po boji! - Provedba Programa 

izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ukupna 
vrijednost projekta 1.411.103,79 kn, dodijeljeno 1.199.438,22 kn - intenzitet potpore 
85% EU,15% Grad Bjelovar - potpisan Ugovor i krenula provedba. 

Prijavljen je i  odobren iskaz interesa na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu 
spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.    

Prijavljen je projektni prijedlog "Izgradnja reciklažnog dvorišta u Bjelovaru". 
Ukupna vrijednost projekta 6.624.616,01 kn - očekuje se intenzitet potpore od 69,15% 
ili 4.500.000,00 kn – projektni prijedlog u evaluaciji. 
 

5. Prostorno planiranje  
 

Vezano uz izradu dokumenata prostornog uređenja: 

• završen je postupak izrade III. (ciljane) izmjene i dopune Generalnog 
urbanističkog plana Grada Bjelovara. Odluka o donošenju   s materijalima je upućena 
u procedure donošenja.   

• postupak izrade 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada 
Bjelovara kao i Studije zaštite okoliša za predmetni plan je obustavljen pred početak 
javne rasprave radi nove izmjene Odluke o izradi predmetnog plana koja će biti 
upućena s materijalimau procedure donošenja.  

• postupak izrade Urbanističkog plana uređenja "Kompleks starog paromlina"  
(investitor trgovačko društvo SEDLIĆ d.o.o. iz Bereka, stručni izrađivač ARTING d.o.o. 
iz Bjelovara) je u tijeku, faza izrade Prijedloga plana za javnu raspravu.  

• završena je obrada podataka iz domene prostornog uređenja u postupku 
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. 
Podaci su predani elektronskim putem Upravnom odjelu za gospodarstvo. 
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6. Izdavanje akata za gradnju  
 
Do 30.06.2018. godine zaprimljeno je 476 novih zahtjeva za ozakonjenje - 

legalizaciju i pojačan je priliv zahtjeva za izdavanje akata za gradnju.   
U izvještajnom razdoblju  u Zakonom propisanom roku donosili su se akti za 

gradnju.  
 

7. Donošenje rješenja  
  
U izvještajnom razdoblju donosila su se rješenja i suglasnosti  vezana uz 

korištenje javnih površina javnih površina, te rješenja i uvjerenja vezana uz kućne 
brojeve.  
 

8. Prometno  i komunalno redarstvo  
 
Prometni redari imali su ukupno  759 postupanja od čega - 486 (64,03%) 

obavijesti (kazne) i 273 (35,97%) upozorenja 
 

 Komunalni redari su izdali su 128 upozorenja, donijeli 23 obvezna prekršajna 
naloga i  18 rješenja 

 
 

9. Poslovne zone 
Izgrađena vodovodna mreža u Poslovnoj zoni Ciglena  

 
 

10.  Financijski pokazatelji 
 
U izvještajnom razdoblju utrošeno je 16.974.230,01 kuna prema stavkama iz 

tablice koja slijedi:  
 

 

R.br. Vrsta izdataka Za prvo polugodište 2018. godine 

1. Kapitalna ulaganja u komunalnu 
infrastrukturu 

 
  1.244.741,72 

 

2. Održavanje komunalne 
infrastrukture 

12.499.571,24 

3. Prostorno planiranje i zaštita okoliša                      862.840,00 

4. Opći rashodi odjela 
 

                  2.050.835,42 

5. Energetska učinkovitost i obnovljivi 
izvori energije   

       10.125,00 

6. Poslovne zone      306.116,63 

  
UKUPNO: 

            
                16.974.230,01 
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III. PODRUČJE GOSPODARSTVA 
 
 U području gospodarstva u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 
2018. godine daje se pregled realizacije najvažnijih  programa: 
 

1. Normativni akti 
 

          Radi stvaranja normativnih uvjeta za kvalitetno izvršenje programa iz područja 
gospodarstva gradonačelnik Grada Bjelovara donosio je akte vezane uz raspolaganje 
nekretninama, područja poljoprivrede, javnu nabavu, potpore, EU i nacionalne projekte 
i drugo, a koji su navedeni u okviru priloženog popisa donesenih akata. 
  
 2. Raspolaganje  nekretninama 
 

• Javni natječaji i pozivi 
 
 Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u 
Bjelovaru u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac raspisan je javni natječaj za prodaju tri 
parcele u  Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac. 
 
 3. Privremeni zakup dvorana i privremeno korištenje dvorana te drugih 
prostorija mjesnih odbora 
 
 Sklopljeno je 127 ugovora o zakupu dvorane te 22 ugovora o korištenju dvorane 
u objektima mjesnih odbora i  68  ugovora o zakupu termina sportske dvorane M.O. 
Gudovac. 
 
 4. Poslovni prostori 
 

• Zakup i korištenje 
 
          Gradonačelnik je raspisao natječaj za davanje u zakup: 
- poslovnih prostora na Trgu Eugena Kvaternika 7a, u Prgomelju 117  i Gudovcu 31. 
Do 30. lipnja 2018. godine zaključena su 3 ugovora o zakupu poslovnih prostora. 
Do 30. lipnja 2018. godine zaključena su 3 ugovora o korištenju gradskih prostora. 
 
 5. Taxi dozvole 
 
 U prvih šest mjeseci 2018. godine izdana je jedna taxi dozvola. 
 
 6. Kapitalna ulaganja i investicijsko održavanje gradskog bazena 
 
          Na Gradskom bazenu u Bjelovaru izvršeni su građevinski radovi, servis i bojanje 
strojarnice te čišćenje i sanitacija bazena za kupališnu sezonu 2018. u sklopu 
investicijskog održavanja. 
 
         7. Gradski stanovi 
 
         U razdoblju do 30. lipnja 2018. godine Gradonačelnik Grada Bjelovara sklopio je:  

      - 1 ugovor o najmu stana; 
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     -  1 sporazum o raskidu Ugovora o najmu stana. 
 
         8. Subvencije grada Bjelovara 
 

 Plan 2018. 

godina 

Izvršenje 

01.- 06. 2018. 

% 

Izvršenja 

Subvencije-Trgovačkim 

društvima 

2.170.000,00    1.995.004,27     90.09 

1. Subvencija kamata 1.000.000,00       356.451,65     35,65 

2. Subvencije -  poduzetnici 

     početnici 

          

   100.000,00 

 

      308.486,73 

 

   308,49 

3.Subvencije – nabava,  

   ugradnja strojeva i opreme 

   200.000,00        667.676,28    333,84 

4.Subvencije – Certificiranje  

   proizvoda i procesa 

     30.000,00         41.944,88   139,82 

5.Subvencije – Tradicijski i  

   umjetnički obrti 

     50.000,00                   0,00       0,00 

6.Subvencije – Priprema  

   projektnih prijedloga za  

   prijavu na fondove EU 

  100.000,00                          0,00       0,00 

7.Subvencije – Nastup na  

   sajmovima 

  100.000,00           5.000,00        5,00 

8.Subvencije –  

   Komercijalizacija   

   inovativnog proizvoda i  

   usluga 

    50.000,00                  0,00        0,00 

9.Subvencije  - Nagrada za  

   najbolji Start-up 

100.000,00        100.000,00     100,00 

10.Subvencije-poticanje  

     radnog mjesta 

400.000,00       467.067,29     116,77 

11.Subvencije – Obrazovanje  

i osposobljavanje zaposlenika 

   40.000,00           8.377,44      20,94 

Subvencije 

poljoprivrednicima  i 

obrtnicima 

 920.000,00        400.547,71     43,54 

1.Subvencije –Uzgoj i držanje  

    rasplodnih jedinki u    

   gospodarstvu 

100.000,00          33.500,00     116,77 

2.Subvencije – Ispitivanje   

   uređaja za zaštitu bilja 

    2.000,00                   0,00         0,00 

3.Subvencije - očuvanje    

   pčelinjeg fonda 

200.000,00        138.320,16       69,16 

4.Subvencije – Izgradnja i  

   opremanje prostora za  

   20.000,00          15.991,00       79,95 
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   preradu u poljoprivredi 

5.Subvencije – Umjetno  

   osjemenjivanje 

140.000,00          30.320,00       21,66 

6. Subvencije – Držanje i  

    uzgoj konja pasmine  

    Gidran 

  90.000,00          78.000,00       86,67 

7.Subvencije – Uzgoj i  

   držanje teladi tovnih  

   pasmina 

100.000,00            6.400,00         6,40 

8. Subvencije – podizanje  

    trajnih nasada ili proširenje  

    postojećeg 

   20.000,00          24.180,00     120,90 

9. Subvencije – Obnova  

    postojećeg sadnog nasada 

  20.000,00         11.379,25        56,90 

10. Subvencije – Nabava i  

       postavljanje sustava  

       zaštite od tuče 

  30.000,00                  0,00          0,00 

11. Subvencije – Nabava i  

       postavljanje novih  

       plastenika i staklenika 

  20.000,00            9.400,00         47,00 

12. Subvencije – Proizvodnja  

      cvijeća i sjemenja u  

       plastenicima i  

      staklenicima 

   15.000,00          15.000,00        100,00 

13. Subvencije – Analiza  

      poljoprivrednog zemljišta i  

      kalcifikacija tla 

   10.000,00          10.111,30        101,11 

14.Subvencije – Cjeloživotno  

     obrazovanje                   

     poljoprivrednika 

     6.000,00            1.786,50           29,78 

15. Subvencije – Ekološka  

      proizvodnja 

     5.000,00            4.788,50           95,77 

16. Subvencija – Troškovi   

       godišnjeg zakupa  

       prodajnog mjesta na  

       gradskoj tržnici Bjelovar 

  100.000,00           21.371,00           21,37 

 17.Subvencije – Tradicijskih  

      proizvoda, obrta i usluga  

     30.000,00                   0,00              0,00 

18. Subvencije –  

      Subvencioniranje  

      studijskih putovanja 

     12.000,00                   0,00              0,00 
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 9. JAVNA NABAVA   
 
 Temeljem usvojenog Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu pripremljen 
je i donesen Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2018. godini 
(11.01.2018.) te je objavljen u EOJN RH. 
 Iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo sklopljen je jedan ugovor 
temeljem okvirnog sporazuma: 
1. Postupak javne nabave broj 3-05/17-Ro-2 za opskrbu prirodnim plinom – 2. Ugovor 
temeljem Okvirnog sporazuma broj 3-05/17-Ro od 31.03.2017. godine - 248.491,53 kn    
 
 Javna nabava za druge Upravne odjele: 
      Provedeno je 5 (pet) novih postupka javne nabave preko EOJN RH i  dovršen 
1 (jedan) postupak javne nabave iz 2017. godine.  
     Sklopljen je 1 (jedan) Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma.  
 

• Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove:  
 
1. Sklopljen je drugi Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma za Uslugu čuvanja osoba 
i imovine u razdoblju od jedne godine - 289.299,00 kn 
2. Započet je postupak javne nabave: „Potrepštine za krajnje korisnike“ - 1.404.480,00 
kn 

Ostale subvencije i   

donacije 

   400.000,00       301.658,35            75,41 

1.Subvencije – Certificiranje  

   poljoprivrednih proizvođača 

     10.000,00                   0,00              0,00 

2.Tekuće donacije udruženju  

   obrtnika 

     40.000,00         26.649,75             66,62 

3.Tekuće donacije udrugama    

   građana 

     70.000,00         75.000,00           107,14 

4.Ostale tekuće donacije- 

   orači, uzorite žene….. 

     30.000,00            1.000,00               3,33 

5.Kapitalne donacije za  

   gradnju i obnovu  

   građevinskih objekata – 

  uređenje fasada u zaštićenoj   

  jezgri 

   100.000,00            8.391,60               8,39 

6.Ostale tekuće donacije – 

   partnerstvo u projektima 

     50.000,00           28.268,00              57,14 

7. Naknada za štete  

     uzrokovane prirodnim  

     katastrofama -   

    elementarne nepogode 

   100.000,00         162.349,00            162,35 

    SVEUKUPNO 3.490.000,00 

 

     2.697.063,88 

 

            77,30 
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• Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport – 1 novi postupak: 
 
1. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA BJELOVAR, NA ADRESI 
TRG A. G. MATOŠA 8a U BJELOVARU - 3.031.502,25 kn    
2. Dovršen je postupak - Energetska obnova II. OŠ  Bjelovar –  3.652.483,75 kn    
 

• Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – 4 novih postupaka: 
 
1. Proveden je postupak javne nabave: Usluga skloništa za životinje s područja Grada 
Bjelovara u razdoblju od jedne godine - 318.500,00 kn    
2. Proveden je postupak JN: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE – 
STAROPLAVNIČKA ULICA U STARIM     PLAVNICAMA - 5.112.109,13 kn    
3. Započet je postupak javne nabave:  Nabava radova na Izgradnji pješačke staze s 
oborinskom odvodnjom u naselju Prgomelje – dionica PRGOMELJE I – sjever – 
1.200.000,00 kn 
4.  Započet je postupak javne nabave: Provedba programa izobrazno – informativnih 
aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom: PROJEKT – „ODVOJI PO BOJI!“ -  
1.109.749,30 kn.  
 
 Za javne nabave kod kojih je postupak završen donesene su Odluke o 
imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu, pripremljena je dokumentacija za 
nadmetanje sa troškovnicima, objavljeno je nadmetanje u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave Republike Hrvatske, otvorene su elektronički dostavljene ponude, 
izvršen je pregled i ocjena ponuda, donesene su Odluke o odabiru, potpisani su 
ugovori ili okvirni sporazumi i objavljeno je njihovo sklapanje u EOJN RH. 
 Izrađena su statistička izvješća za 2017. godinu i objavljena u EOJN RH kao i 
sve objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016). 
 
 
Provedena su i 38 postupka jednostavne nabave za sve upravne odjele: 
UO za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove: 6 postupka – 480.373,00 kn, 
UO za odgoj, obrazovanje i sport – 9 postupka – 1.475.415,25 kn, 
UO za gospodarstvo – 10 postupka – 2.473.846,51 kn, 
UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – 11 postupaka – 2.521.803,75 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. 
 
 

10. ULAGANJA U MJESNE ODBORE 
 
        U prvoj polovici proračunske 2018. godine od planiranih 2.623.000,00 kuna, 
rashoda za rad mjesnih odbora, utrošeno je 1.065.507,91  kuna, ili 40,62 %.  
        Na tekuće investicijsko održavanje objekata od planiranih 100.000,00 kuna, 
utrošeno je  46.646,94 kune i to na: 
        - MO Gudovac,  krečenje i sitni popravci sportske zgrade 
        - MO Obrovnica, sanacija krovišta mljekarske kućice 
        - MO Brezovac, soboslikarski radovi, prostorije za sastanke 
        - MO Brezovac, parketarski radovi u dvorani 
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        - MO Stjepan Radić, popravak invalidske rampe. 
    
        Na tekuće investicijsko održavanje postrojenja i opreme od planiranih 40.000,00 
kuna, utrošeno je 9.385,29 kuna i to: 
        - MO Trojstveni Markovac, zamjena hidrofora 
        - MO Trojstveni Markovac, montaža i popravak plinske peći 
        - MO Gudovac, centralno grijanje, ispiranje sustava 
        - MO Prgomelje, sanacija traktorske kosilice. 
  
        Za nabavu uredskog namještaja od planiranih 50.000,00 kuna utrošeno je 
33.443,75 kuna i to za nabavu u: 
        - MO Gudovac, stolova, stolica i ormara, 
        - MO Gornje Plavnice, stolova za veliku salu. 
 
        Kapitalna ulaganja u objekte mjesnih odbora planiranih  u iznosu od 730.000,00 
kuna, realizirana su u iznosu od 115.004,37 kuna a odnose se na : 
       - MO Rajić – priključak zgrade doma na gradsku vodovodnu mrežu, 
       - MO Brezovac – sanaciju sanitarnog čvora 
       - MO Novoseljani – zamjena starih prozora i ugradnja PVC.  
        
       Proveden je postupak javne nabave, odabran je izvođač za radove na uređenju 
okoliša oko novoizgrađenog doma  MO u  Gornjim Plavnicama. Vrijednost planiranih 
radova je 238.042,63 kuna. Radovi su u tijeku. 
 
 

11.  MANIFESTACIJE GRADA 
 

U razdoblju siječanj - lipanj 2018. godine Grad Bjelovar je sudjelovao na                   
21. proljetnom međunarodnom bjelovarskom 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.   

Grad Bjelovar je ove godine u razdoblju od 05.-09. ožujka organizirao „Start-
up Europe Week Bjelovar 2018.“. To je događaj koji se odvija istovremeno u više od 
30 zemalja, odnosno u preko 200 gradova diljem Europe. Inicijativa za organizaciju 
ovakvog događaja stigla je iz Europske komisije. Podršku u organizaciji ovog 
događanja Gradu Bjelovaru su pružili Tehnološki park Bjelovar, Veleučilište u 
Bjelovaru, Hrvatski zavod za zapošljavanje - PU Bjelovar, Hrvatska gospodarska 
komora - ŽK Bjelovar i Obrtnička komora BBŽ. Cilj samog događanja je dugoročno 
promoviranje Startup kulture širom Europe. 

Grad Bjelovar organizirao je prikladnu osmodnevnu manifestaciju „Pisanicom 
do Uskrsa“ koja se održala u razdoblju od 24. do 31. ožujka. Riječ je o novoj 
manifestaciji u povodu najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa. Sve se odvijalo na 
gradskom korzu i u središnjem gradskom parku. Za osnovne škole i vrtiće grada 
Bjelovara su bile organizirane brojne likovne radionice, predstave, pričanje priča, stolni 
tenis, farbanje pisanica od stiropora. Zadnji dan manifestacije bio je organiziran lov na 
pisanice u kojem je sudionik koji je našao i skupio najviše pisanica osvojio Keslinov 
slatki paket. Cijelu manifestaciju su upotpunili i naši domaći OPG-ovi sa svojim 
proizvodima. 
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Manifestacija „FLORES- Sajam cvijeća Bjelovar“ održala se po prvi puta u 
Bjelovaru i to u samom središtu grada na Trgu Eugena Kvaternika u razdoblju od 21. 
do 22. travnja. Hrvatska udruga poljoprivrednika je bila organizator manifestacije dok 
su Grad Bjelovar i Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar imali ulogu partnera. 

U Garešnici je, 4. lipnja 2018. godine, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i 
Hrvatske poljoprivredne agencije, održana manifestacija „Naše domaće, sada i 
ubuduće“. Na radnom ručku s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem 
sudjelovao je uz ostale i gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak. 
 U sklopu manifestacije svi zainteresirani mogli su saznati sve o novim 
mogućnostima financiranja iz Programa ruralnog razvoja. Također, organizirana je 
degustacija domaćih proizvoda s oznakama kvalitete: meso, sir, mlijeko i jaja s 
hrvatskih farmi, med s hrvatskih pčelinjaka te brašno i kruh s hrvatskih polja. Grad 
Bjelovar je predstavljala Udruga proizvođača sira „Bjelovarski kvargl“.  

Grad Bjelovar organizirao je gostovanje svojih poljoprivrednih gospodarstava, 
koji se bave proizvodnjom zdrave hrane, na Danima sporta i rekreacije „Fit 4 Novi“ u 
Novom Vinodolskom u razdoblju od 18. do 20. svibnja 2018. godine. Bjelovarski 
proizvođači predstavili su svoje domaće proizvode kao što su med i pčelinji proizvodi, 
proizvodi od aronije, sir i mliječni proizvodi, kupinovo vino, proizvodi od lavande, sok 
od jabuke, pekmez od jabuke, ljekovito bilje.  
 Grad je svojim OPG-ima osigurao besplatan prijevoz autobusom i besplatan 
smještaj u gradskom hostelu. U dogovoru s Gradom Novim Vinodolskim dogovorena 
su i besplatna izlagačka mjesta. 

Grad Bjelovar je po prvi puta i to 20. veljače 2018. godine na konferenciji za 
novinare predstavio novi oblik pomoći poduzetnicima, kako u lokalnoj zajednici, tako i 
na prostoru cijele države. Naime, Grad Bjelovar organizirao je natječaj za najbolji 
START-UP pod nazivom „Bjelovar Startup 2018.“ koji je za inovativnu i jedinstvenu 
poduzetničku ideju nudio 100.000,00 kn. Na natječaj su se mogli prijaviti građani iz 
cijele Hrvatske, ali središte tvrtke je moralo biti u Bjelovaru. Osim nagrade od 
100.000,00 kn, Hrvatsko udruženje menadžera (HUM-CROMA) osiguralo je i 
stipendiju za pohađanje CROMA EDUcare mini MBA programa, čija je vrijednost 
22.500,00 kn. Također, za prva tri startupa osigurano je besplatno mentoriranje od 
strane HUM CROME  i POSLOVNIH ANĐELA – CRANE.  
 Konferenciju su sačinjavali renomirani hrvatski stručnjaci na području 
poduzetništva, a među njima su bili: Vladimir Ferdelji (HUM –CROMA), Saša 
Cvetojević (CRANE), Hrvoje Prpić (CRANE), Davorin Štetner (CRANE), Tajana Kesić 
Šapić (HGK), Danijela Sokolić (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci), Zrinka Puharić 
(Veleučilište u Bjelovaru), Vedran Vujčić (Zagrebačka banka), Igor Topljak (Erste & 
Steiermarkische Bank), Esad Čolaković (HUM – CROMA).    
 
 

 12. UDRUGE U GOSPODARSTVU – jednogodišnji programi/projekti 
 

 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 2018.“ Upravni odjel za gospodarstvo je 01.02.2018. 

godine  raspisao  Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata 

udruga iz područja gospodarstva za 2018. Na Javni poziv, koji je bio otvoren od                            

01.02.-31.03.2018., javilo se 11 udruga i odobreno im je 75.000,00 kn. (50 % 

prihvatljivih troškova a max. 7.000,00 kn). 
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 Udruge su dužne pravdati dobivena sredstva Gradu Bjelovaru do 31.01.2019. 

godine kako bi se mogle i iduće godine javiti na Javni poziv. 

13.  JAVNI POZIVI O BESPOVRATNIM POTPORAMA ZA POTICANJE 

RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU 

GRADA BJELOVARA ZA 2018. godinu koje je objavio Gradonačelnik: 

1. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za pokretanje gospodarskih 
aktivnosti poduzetnika početnika u 2018. godini; 

2. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i ugradnju strojeva i 
opreme u 2018. godini; 

3. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za (re)certificiranje proizvoda i 
procesa u 2018. godini; 

4. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za očuvanje tradicijskih i umjetničkih 
obrta u 2018. godini; 

5. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za izradu projektnih prijedloga za 
sufinanciranje iz fondova Europske unije u 2018. godini; 

6. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za izlaganje na sajmovima u 2018. 
godini; 

7. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za razvoj komercijalizacije 
inovativnog proizvoda ili usluga u 2018. godini; 

8. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za poticanje radnog mjesta u 2018. 
godini; 

9. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za stručno obrazovanje i 
osposobljavanje zaposlenika poduzetnika u 2018. godini. 

 
 

14.  JAVNI POZIVI ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI U 2018. godini  
 
1. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje plotkinja 

u govedarstvu u 2018. godini; 
2. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki 

u govedarstvu u 2018. godini; 
3. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za uzgoj i držanje teladi tovne 

pasmine u 2018. godini; 
4. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za podizanje trajnih nasada ili  
      proširenje postojećeg u 2018. godini; 
5. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za obnovu postojećeg trajnog 

nasada u 2018. godini; 
6. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za nabavu i postavljanje sustava  

za zaštitu od tuče u 2018. godini; 
7. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za nabavu i postavljanje novih 

plastenika i staklenika u 2018. godini; 
8. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za proizvodnju povrća, cvijeća i 

sjemena u zatvorenim prostorima u 2018. godini;  
9. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za analizu poljoprivrednog zemljišta 

i kalcifikacija tla u 2018. godini;  
10. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za ekološku proizvodnju u 2018. 

godini; 

https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-01-umjetno-osjemenjivanje-plotkinja/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-01-umjetno-osjemenjivanje-plotkinja/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-01-umjetno-osjemenjivanje-plotkinja/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-01-umjetno-osjemenjivanje-plotkinja/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-06-sustav-za-zastitu-od-tuce/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-06-sustav-za-zastitu-od-tuce/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-08-proizvodnja-povrca-cvijeca-sjemena/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-08-proizvodnja-povrca-cvijeca-sjemena/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-09-analiza-zemljista-kalcifikacija-tla/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-09-analiza-zemljista-kalcifikacija-tla/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-10-ekoloska-proizvodnja/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-10-ekoloska-proizvodnja/
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11. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za držanje konja pasmine gidran u 
2018. godini; 

12. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za očuvanje pčelinjeg fonda u 2018. 
godini; 

13. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za ispitivanje uređaja za zaštitu bilja 
u 2018. godini; 

14. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za studijska putovanja u 2018. 
godini; 

15. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za cjeloživotno obrazovanje u 2018. 
godini; 

16. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za izgradnju i opremanje prostora 
za preradu u poljoprivredi u 2018. godini;  

17. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za očuvanje tradicijskih obrta i 
usluga u 2018. godini; 

18. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje troškova 
godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2018. godini. 
 

 
15. TEHNOLOŠKI PARK BJELOVAR d.o.o. (300.000,00 kn u Proračunu) 

 
 Grad Bjelovar je 2015. osnovao, zajedno s Visokom tehničkom školom, 
Tehnološki park Bjelovar d.o.o., u okviru kojeg je i Tehnološki inkubator. Grad pomaže 
rad poduzetnika početnika kroz subvenciju najma prostora i preuzimanjem troškova 
energenata. Poduzetnik početnik ima pravo koristiti prostor do 5 godina u inkubatoru.  
U 1. godini oslobođen je plaćanja najma prostora u 100% - om iznosu kao i plaćanja 
režija., 2. god.-75%, 3.god.- 50%, 4.god.-25%. U 5. godini naplaćuje se  komercijalan 
najam. Trenutno  je u Tehnološkom inkubatoru smješteno 10 poduzetnika početnika 
(ukupno zapošljavaju 30 zaposlenika) s kojima su zaključeni petogodišnji ugovori: 

1. DNA 94 d.o.o. Bjelovar (od 01.04.2016.) - 4 zaposlena 
2. BIAIS j.d.o.o. Bjelovar (od 01.08.2017. -1 zaposlen 
3. BJELOVAR LIVE j.d.o.o. Bjelovar (od 25.01.2017).- 2 zaposlena 
4. ALUIND d.o.o. Bjelovar (02.05.2017.) -2 zaposlena 
5. DEMARING d.o.o. Bjelovar (od 15.06.2016.) - 5 zaposlenih 
6. GREEN SCREENS d.o.o. Bjelovar (od 15.06.2016.) -1 zaposlen 
7. SERENGETI d.o.o. (od 01.04.2018.) - 6 zaposlenih 
8. Dizajnerica j.d.o.o. (od 01.06.2018) - 2 zaposlena 
9. AI DATA LABS d.o.o. (od 01.04.2018.) – 2 zaposlena 
10. DG mont j.d.o.o. Bjelovar (od 01.03.2016.) - 5 zaposlenih 

 Do 30.06.2018. godine je za subvenciju najma i troškova energenata utrošeno 
99.621,05 kn ili 39,85%. 
 Grad Bjelovar i Tehnološki park Bjelovar d.o.o. sklopili su Sporazum o suradnji 
na pripremi i provedbi razvojnih projekata i programa s ciljem razvoja i unapređenja 
konkurentnosti Grada Bjelovara za 2018. godinu. Temeljem istog u periodu od siječnja 
do lipnja 2018. godine za intelektualne usluge (priprema i/ili provedba projekata) 
Tehnološkom parku d.o.o. isplaćeno je  26.125,00 kn.    
 
 
 
 
 

https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-11-uzgoj-gidrana/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-11-uzgoj-gidrana/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-12-pcelinji-fond/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-12-pcelinji-fond/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-13-ispitivanje-uredaja-zastita-bilja/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-13-ispitivanje-uredaja-zastita-bilja/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-14-studijska-putovanja/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-14-studijska-putovanja/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-15-cjelozivotno-obrazovanje/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-15-cjelozivotno-obrazovanje/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/javni-poziv-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-izgradnju-opremanje-prostora-preradu-poljoprivredi-2018-godini/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/javni-poziv-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-izgradnju-opremanje-prostora-preradu-poljoprivredi-2018-godini/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-obrazac-17-tradicijski-obrti-usluge/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-obrazac-17-tradicijski-obrti-usluge/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-18-prodajno-mjesto-trznica-bjelovar/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/grad-bjelovar-potpore-poljoprivreda-2018-javni-poziv-18-prodajno-mjesto-trznica-bjelovar/
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16.  PROJEKTI GRADA BJELOVARA  
 

I. ODOBRENI EU PROJEKTI – Grad Bjelovar prijavitelj projekta 

 

• Europski fond za regionalni razvoj 
 
 Projekt „Energetska obnova Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 
128, Gudovac“ prijavljen u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Energetska 
obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, ukupne 
vrijednosti 1.341.123,53 kn, tražena su bespovratna sredstva u iznosu od 822.165,94 
kn, a odobreno je 656.089,33 kn. Projekt energetske obnove namijenjen je za odgojno-
obrazovnu zgradu koja se nalazi na adresi Gudovac 128, Gudovac. Radovi 
obuhvaćaju toplinsku izolaciju vanjskih zidova, toplinsku izolaciju stropa prema tavanu, 
zamjenu dotrajale drvene stolarije novom PVC stolarijom, modernizaciju rasvjete-
ugradnja učinkovitije (LED) rasvjete, zamjenu postojećih plinskih bojlera novim 
kondenzacijskim bojlerom. Očekivana ušteda  građevinskim  mjerama iznosi 52,84%, 
a smanjenje emisije CO2 za 59,28%. Zgrada pripada G energetskom razredu, a nakon 
energetske obnove pripasti će C energetskom razredu. Čeka se potpisivanje ugovora.  
  

• Europski fond za regionalni razvoj 
 

 Projekt „Energetska obnova Područne škole Nove Plavnice na adresi Ulica 
Nove Plavnice 6, Nove Plavnice“ prijavljen 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: 1.852.771,84 kn, tražena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.129.198,81 
kn, a odobreno je 921.168,34 kn. Projektom se želi pridonijeti smanjenju potrošnje 
energije u zgradi Područne škole Nove Plavnice na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove 
Plavnice 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 69,51% u 
odnosu na godišnju potrošnju energije prije provedbe mjera energetske uštede, te 
smanjenje emisije CO2 za 70,49%. Radovi obuhvaćeni projektom: toplinska izolacija 
vanjskih zidova, toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija stropa prema 
tavanu, zamjena dotrajale drvene stolarije novom PVC stolarijom, zamjena dotrajale 
drvene stolarije novom aluminijskom stolarijom, modernizacija rasvjete-ugradnja 
učinkovitije (LED) rasvjete, zamjena postojećih plinskih bojlera novim kondenzacijskim 
bojlerima, ugradnja termostatskih ventila. Zgrada pripada G energetskom razredu, a 
nakon energetske obnove pripasti će D energetskom razredu. Čeka se potpisivanje 
ugovora.  
 

II. EU PROJEKTI U PROVEDBI 
 

• Europski socijalni fond 
 
 Projekt „Sinergijom do uspješnije zajednice“ u partnerstvu s I., II., III., IV. i 
V. osnovnom školom Bjelovar, prijavljen u okviru poziva Osiguravanje pomoćnika u 
nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u 
osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, Faza III za 
razdoblje 2017./2020. Ukupna vrijednost projekta 7.248.288,00 kn, tražena su 
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bespovratna sredstva u iznosu od 6.668.424,96 kn. Projektom se planira za 
četverogodišnje razdoblje osigurati pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske 
posrednike učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim ustanovama. Projekt 
je u provedbi.  
 

III. EU PROJEKTI U FAZI EVALUACIJE - Grad Bjelovar prijavitelj projekta 

 

• Europski socijalni fond 
 
 Projekt “Vrtići po želji roditelja“ prijavljen u okviru Otvorenog poziva na 

dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja, ukupne vrijednosti 14.491.805,63 kn, tražena su 

bespovratna sredstva u 100% iznosu ukupne vrijednosti projekta. Projektom „Vrtići po 

želji roditelja“ u partnerstvu sa DV Bjelovar, DV Bubamara, DV Ciciban, DV Osmijeh i 

DV Pinokio želi se unaprijediti njihov dosadašnji načina rada uvođenjem dvije nove 

usluge produljenog boravka i poslijepodnevnog rada s ciljem usklađivanja poslovnog i 

obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja. U okviru novih usluga produljenog boravka i 

poslijepodnevnog rada za potrebe smještaja 140 djece predviđeno je zapošljavanje 57 

osoba koje čine stručno osoblje vrtića, edukacije namijenjene jačanju stručnih 

kompetencija novih i postojećih zaposlenika, opremanje prostorija u kojima će se 

provoditi nove usluge za djecu uključenu u projekt, te razvoj novih posebnih programa 

koji će se provoditi u vrtićima. U okviru produljenog boravka i poslijepodnevnog rada  

dječjih vrtića provodit će se 10-satni cjelodnevni program, redoviti poludnevni program, 

kraći programi učenja stranih jezika, sportske, glazbene, dramsko-scenske igraonice, 

folklor, sportski program, program predškole, program senzorne integracije, igraonica 

općeg tipa. Projekt je u fazi evaluacije 

• Europski socijalni fond 
 
 Projekt „Mi to možemo“ prijavljen u okviru Otvorenog trajnog poziva Podrška 
socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina UP.02.1.1.06, ukupne 
vrijednosti 1.406.786,60 kn, tražena su bespovratna sredstva u 100% iznosu ukupne 
vrijednosti projekta. Projektom se u partnerstvu s Udrugom tjelesnih invalida Bjelovar, 
Udrugom oštećena sluha BBŽ i Centrom za socijalnu skrb Bjelovar želi omogućiti 
nezaposlenim građanima s područja grada Bjelovara sudjelovanje u verificiranim 
programima obrazovanja odraslih kako bi postali konkurentniji na tržištu rada a po 
završetku kojih će steći verificirane javne isprave o završenom programu 
osposobljavanja. Ciljnu skupinu čini 60 dugotrajno nezaposlenih osoba pripadnika 
marginaliziranih skupina od kojih je 15 dugotrajno nezaposlenih mladih osoba do 29 
godina i 15 odraslih osoba starijih od 30 godina, 15 osoba s invaliditetom, 15 korisnika 
prava na zajamčenu minimalnu naknadu i 5 stručnjaka koji rade s nezaposlenim 
pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog 
uključivanja. Projektom su obuhvaćene aktivnosti osposobljavanja u područjima 
praktičnih zanimanja pomoću kojih pripadnici ciljne skupine mogu stvarati vlastite 
prilike za samostalni razvoj i zapošljavanje, informativne radionice o pravima i 
mogućnostima nezaposlenih osoba, treninzi i radionice za razvoj mekih i 
transverzalnih vještina pojedinaca, jačanje poduzetničkih kompetencija i motivacije u 
području socijalnog poduzetništva i društvenih inovacija kod nezaposlenih osoba, 
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individualizirani pristup prema korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu 
kroz uslugu mentorstva, te izrada pojedinačnih profesionalnih planova osobnog 
razvoja kako bi ih se dodatno motiviralo i osnažilo za aktivno traženje zaposlenja, 
jačanje kompetencija stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima 
marginaliziranih skupina. Projektom je predviđeno zapošljavanje jednog 
administratora i jednog stručnog komunikacijskog posrednika u Udruzi osoba oštećena 
sluha BBŽ za potrebe njihovih korisnika koji će sudjelovati u osposobljavanju i 
edukacijama. Projekt je u evaluaciji.  
 

• Europski socijalni fond 
 
 Projekt “Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“ 
prijavljen u okviru Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga  Širenje mreže 
socijalnih usluga u zajednici – Faza, ukupne vrijednosti 1.497.919,55 kn, tražena su 
bespovratna sredstva u 100% iznosu ukupne vrijednosti projekta. Projektom “Inicijativa 
za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“ u partnerstvu s udrugama Matica 
umirovljenika Bjelovar i Bjelovarski slavuji-fakini želi se omogućiti aktivniji i kvalitetniji 
život osobama treće životne dobi. Ciljnu skupnu projekta čine starije osobe, starije 
osobe oboljele od demencija (240), članovi njihovih obitelji (250), stručnjaci iz sustava 
zdravstva i socijalne skrbi koji rade s navedenim ciljnim skupinama (20), te lokalno 
stanovništvo. Aktivnosti projekta obuhvaćaju pružanje podrške u mobilnosti starijih 
osoba, poboljšanje uvjeta dnevnog boravka te provedbe niza edukativnih i 
društvenokulturnih programa (re)integracije starijih osoba u lokalnu zajednicu. U okviru 
dnevnog boravka za starije osobe omogućiti će se i pružanje psihosocijalne podrške 
starijim osobama kroz angažman stručnjaka (psiholozi, socijalni radnici, pravnici) koji 
će im biti na raspolaganju. Projekt je u fazi evaluacije. 
 

• Europski socijalni fond 
 
 Projekt “Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“ 
prijavljen u okviru Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga  Širenje mreže 
socijalnih usluga u zajednici – Faza 1, ukupne vrijednosti 1.497.919,55 kn, tražena su 
bespovratna sredstva u 100% iznosu ukupne vrijednosti projekta. Projektom „Sigurna 
kuća – podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“ prijavljen je u partnerstvu 
sa Udrugom za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „IRIS“ Bjelovar, Centrom 
za podršku i razvoj civilnog društva "DELFIN", Udrugom S.O.S. - savjetovanje, 
osnaživanje, suradnja i Udrugom "HERA" Križevci - za zaštitu i promicanje ljudskih 
prava želi se omogućiti provedba aktivnosti savjetovanja, informiranja, psihosocijalne 
podrške, rane intervencije, implementiranja dežurstva, boravka i smještaja za žrtve 
obiteljskog nasilja. Ciljnu skupinu projekta su žrtve (obiteljskog) nasilja – najmanje 180 
osoba, članovi obitelji žrtava (obiteljskog) nasilja, stručnjaci koji rade i skrbe o žrtvama 
(obiteljskog) nasilja – 20 stručnjaka i 12 volontera, počinitelji (obiteljskog) nasilja - 32 
počinitelja, te lokalno stanovništvo. Osim navedenih aktivnosti projektom je 
obuhvaćena adaptacija prostora za kvalitetno pružanje socijalnih usluga, nabavu 
opreme potrebne za pružanje usluga koje se razvijaju kroz projekt, uspostavu nove 
telefonske linije za anonimno savjetovanje (pravna i socijalna podrška i zaprimanje 
hitnih poziva), jačanje kapaciteta stručnjaka, stručne edukacije i promotivne mjere u 
svrhu senzibiliziranja i osvještavanja šire javnosti o problemima nasilja. Projekt je u 
fazi evaluacije. 
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IV. ODOBRENI I ZAVRŠENI S PROVEDBOM EU PROJEKTI - Grad Bjelovar 

prijavitelj projekta 

 

• Europska Komisija 
 
 Projekt “Green Week Bjelovar“ prijavljen u okviru EU Green  Week 2018: 
Green cities for a greener future. Projekt nema financijsku vrijednost, jer su sve 
aktivnosti u projektu provedene volonterski i besplatno. Svrha projekta je promicanje 
zaštite okoliša na europskoj razini kako bi se istražili načini na koje Europska unija 
pomaže gradovima da postanu boljim mjestima za život i rad. Grad Bjelovar u suradnji 
s tvrtkom Komunalac d.o.o., organizirao je prigodno događanje u trajanju od 21. do 25. 
svibnja 2018. na temu održivog gospodarenja otpadom i promocije Gradske tržnice 
Bjelovar. U okviru organiziranog Green Week Bjelovar provedene su aktivnosti: 
posjeta reciklažnom dvorištu u Bjelovar, šetnja tržnicom u svrhu promocije Gradske 
tržnice Bjelovar, predavanja „Gospodarenje otpadom jučer, danas, sutra“ i „Eko škole”. 
Projekt je odobren i završen s provedbom. 

V. EU PROJEKTI U FAZI EVALUACIJE - Grad Bjelovar partner u projektu 

 

• EUROPSKI SOCIJALNI FOND 
 
 Udruga tjelesnih invalida Bjelovar u partnerstvu s Gradom Bjelovarom prijavila 
je projekt „Aktivna starost “ u okviru Otvorenog poziva na dostavu projektnih 
prijedloga Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1, ukupne vrijednosti 
1.499.999,98 kn, tražena su bespovratna sredstva u 100% iznosu ukupne vrijednosti 
projekta. Projektom su obuhvaćene aktivnosti kojima će se unaprijediti socijalna 
uključenost starijih osoba kroz pružanje podrške razvoju učinkovitih socijalnih usluga 
u svrhu povećanja kvalitete života starijih osoba kao bi im se osigurala mobilnost i 
neovisnost, posebice osobama koje koriste pomagala (štap, kolica), a sve to s ciljem 
ostanka u vlastitome domu. Cilj programa je unaprjeđenje socijalne uključenosti starijih 
osoba kroz pružanje podrške razvoju učinkovitih socijalnih usluga, s naglaskom na 
informiranje javnosti o potrebi integracije u društvo osoba s invaliditetom. Grad 
Bjelovar nema financijsku obavezu u provedbi projekta. Projekt je u fazi evaluacije. 
 

 VI. NACIONALNI JAVNI POZIVI - PROJEKTI U PROVEDBI (Grad Bjelovar 

prijavitelj projekta)  

▪ 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 
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 
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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 u provedbi. 
 

▪ Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije 
 
POZIV: Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU 
projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu 
NAZIV PROJEKTA: „Sinergijom do uspješnije zajednice“ 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 579.863,04 kn 
ODOBRENA SREDSTVA: 405.904,13 kn 
OPIS PROJEKTA: Grad Bjelovar je prijavio projekt „Sinergijom do uspješnije 
zajednice“ za razdoblje 2017./2020., ugovorenog u 2017. 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 2017. godinu, 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, pri čemu je ukupna 
vrijednost projekta 579.863,04 kuna, tražena vrijednost sufinanciranja u iznosu od 
405.904,13 kuna za koji je i odobreno sufinanciranje (najviše 70% sufinanciranja zbog 
III. skupine po indeksu razvijenosti). Projekt je u provedbi.  
 
 
 VII. NACIONALNI JAVNI POZIVI – ZAVRŠENI PROJEKTI (Grad Bjelovar 
prijavitelj projekta)  
 

▪ 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, ujednačavanju 
komunalnog standarda i povećanju kvalitete življenja lokalnog stanovništva. Projekt je 
odobren i završen s provedbom. 
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 VIII. NACIONALNI JAVNI POZIVI - PROJEKTI U EVALUACIJI (Grad Bjelovar 

prijavitelj projekta)  

 
▪ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

 
POZIV: Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila 
pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava Fonda 
2018. 
NAZIV PROJEKTA: „Nabava električnih bicikala“ 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 248.750,00 kn 
OPIS PROJEKTA: Grad Bjelovar je prijavio projekt „Nabava električnih bicikala“ u 
okviru Javnog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih 
vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava 
Fonda 2018. Projekt obuhvaća aktivnosti nabave 10 električnih bicikala koji će imati 
javnu svrhu i namjenu za potrebe lokalne zajednice. Ukupna vrijednost projekta iznosi 
248.750,00 kn. Projekt je u fazi evaluacije. 
 

 IX. NACIONALNI JAVNI POZIVI - PROJEKTI U EVALUACIJI (Grad Bjelovar 

partner u projektu) 

 
▪ Središnji državni ured za šport 

 
POZIV: Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i 
športskih natjecanja u 2018. godini 
NAZIV PROJEKTA: „Mali Olimpijac“ 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 108.189,00 kn 
TRAŽENA SREDSTVA: 86.489,00 kn 
OPIS PROJEKTA: DŠR Mali Olimpijac u partnerstvu sa Gradom Bjelovarom prijavio 
je projekt „Mali Olimpijac“ na Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja 
lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini. Projektom su obuhvaćene 
aktivnosti i metode unaprjeđenja rada s djecom i mladima: motorički i kognitivni razvoj 
djece i mladeži koji obuhvaća sportske treninge i školu u prirodi kojima se prati 
morfološki rast funkcionalnih, motoričkih i kognitivnih sposobnosti djece, edukativne 
radionice o pravilnom i zdravom načinu prehranu te brizi o vlastitom zdravlju, škola 
trčanja i funkcionalnog treninga za mlade koja obuhvaća razvoj funkcionalnih i 
motoričkih sposobnosti rekreativnih sportaša. Projekt se sastoji od više međusobno 
povezanih cjelina kojima je konačni cilj podizanje kvalitete života u zajednici. Grad 
Bjelovar nema financijsku obavezu u provedbi projekta.           
 

▪ Središnji državni ured za šport 
 
POZIV: Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i 
športskih natjecanja u 2018. godini 
NAZIV PROJEKTA: „Mala škola futsala MNK Bjelovar“ 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 37.218,00 kn 
TRAŽENA SREDSTVA: 24.749,00 kn 
OPIS PROJEKTA: MNK Bjelovar u partnerstvu s Gradom Bjelovarom prijavio je 
projekt „Mala škola futsala MNK Bjelovar“ na Natječaj za sufinanciranje športskih 
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programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini. Projektom se 
želi omogućiti djeci u osnovnim školama u dobi između 10 i 15 godina uključivanje u 
sport kroz dvoranski nogomet, odnosno program Futsal škola MNK Bjelovar koji se 
kao takav ne provodi nigdje u RH, a sudjelovanje u programu je bez financijske 
naknade. Grad Bjelovar nema financijsku obavezu u provedbi projekta.  
 

▪ Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
 
POZIV: Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području 
izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019.  
NAZIV PROJEKTA: „Putujemo Bjelovarsko-bilogorskom županijom“ 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 66.000,00 kn 
TRAŽENA SREDSTVA: 60.000,00 kn 
OPIS PROJEKTA: Udruga Zvrk u partnerstvu s Gradom Bjelovarom prijavila je projekt 
„Putujemo Bjelovarsko-bilogorskom županijom“ na Natječaj za dodjelu 
bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i 
obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019. Projektom su obuhvaćene 
aktivnosti kojima se želi djeci koja se nalaze u redovnom sustavu odgoja i obrazovanja 
u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji omogućiti zanimljivije učenje svih važnijih i 
zanimljivih podataka o županiji te utvrđivanje naučenog sadržaja korištenjem 
didaktičke igre „Upoznajemo Bjelovarsko-bilogorsku županiju“. Cilj programa je 
osigurati dostupno, kvalitetno, vrijednosno usmjereno, održivo i primjenjivo 
obrazovanje djece i mladih u okviru redovitoga obrazovnog sustava, te izvannastavnih 
i izvanškolskih aktivnosti. Grad Bjelovar nema financijsku obavezu u provedbi projekta 
Projekt je u fazi evaluacije. 
 

▪ Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

 
POZIV: Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području 
izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019.  
NAZIV PROJEKTA: „Lokalna zajednica, škole, učenici i roditelji u STEMu: 
primjer dobre prakse u BBŽ“                                                                                                
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 199.000,00 kn 
TRAŽENA SREDSTVA: 199.000,00 kn 
OPIS PROJEKTA Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu 
„Impress“ Daruvar u partnerstvu s Gradom Bjelovarom prijavila je projekt „Lokalna 
zajednica, škole, učenici i roditelji u STEMu: primjer dobre prakse u BBŽ“ na Natječaj 
za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog 
odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019. Projektom su 
obuhvaćene aktivnosti iz STEM područja, a glavni ciljevi projekta su osvještavanje 
važnosti STEM područja (znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike). 
Provedbom projekta obuhvaća organizaciju znanstvenog sajma u Bjelovaru, 
znanstvene aktivnosti i radionice. Grad Bjelovar nema financijsku obavezu u provedbi 
projekta Projekt je u fazi evaluacije. 

▪ HEP d.d. 
 
POZIV: Natječaj HEP-a za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim 
organizacijama civilnog društva u godini 2018. „Svjetlo na zajedničkom putu“ 
NAZIV PROJEKTA: „Pomozimo ako možemo“ 
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UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 35.000,00kn 
ODOBRENA SREDSTVA: 20.000,00 kn 
OPIS PROJEKTA: Župa Sv. Antuna Padovanskog – župni Caritas u partnerstvu s 
Gradom Bjelovarom prijavila je projekt „Pomozimo ako možemo“ na Natječaj HEP-
a za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva 
u godini 2018. „Svjetlo na zajedničkom putu“. Projektom se želi omogućiti podjela 420 
paketa hrane koji će sadržavati najnužnije prehrambene namirnice za 35 socijalno 
najugroženijih obitelji s područja grada Bjelovara i BBŽ tijekom 9 mjeseci, odnosno 35 
paketa hrane mjesečno, a volonteri župnog Caritasa dobrovoljno će vršiti podjelu 
paketa hrane u domovima korisnika, kako bi ih mogli dobiti i oni korisnici koji žive izvan 
područja grada Bjelovara. Grad Bjelovar nema financijsku obavezu u provedbi 
projekta. Projekt je odobren za sufinanciranje i u provedbi je. 
 

▪ HEP d.d. 
 
POZIV: Natječaj HEP-a za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim 
organizacijama civilnog društva u godini 2018. „Svjetlo na zajedničkom putu“ 
NAZIV PROJEKTA: „Mali avanturist“ 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 73.850,00 kn 
TRAŽENA SREDSTVA: 35.000,00 kn 
OPIS PROJEKTA: DŠR Mali Olimpijac u partnerstvu s Gradom Bjelovarom prijavio je 
projekt „Mali avanturist“ na Natječaj HEP-a za dodjelu donacija ustanovama, 
udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u godini 2018. „Svjetlo na 
zajedničkom putu“. Projektom su obuhvaćene aktivnosti i metode unaprjeđenja rada s 
djecom i mladima: motorički i kognitivni razvoj djece i mladeži koji obuhvaća sportske 
treninge i školu u prirodi kojima se prati morfološki rast funkcionalnih, motoričkih i 
kognitivnih sposobnosti djece, edukativne radionice o pravilnom i zdravom načinu 
prehranu te brizi o vlastitom zdravlju, škola trčanja i funkcionalnog treninga za mlade 
koja obuhvaća razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti rekreativnih sportaša. 
Projekt se sastoji od više međusobno povezanih cjelina kojima je konačni cilj podizanje 
kvalitete života u zajednici. Grad Bjelovar nema financijsku obavezu u provedbi 
projekta.   
 

▪ HEP d.d. 
 
POZIV: Natječaj HEP-a za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim 
organizacijama civilnog društva u godini 2018. „Svjetlo na zajedničkom putu“ 
NAZIV PROJEKTA: „Škola futsala MNK Bjelovar“ 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 75.000,00 kn 
TRAŽENA SREDSTVA: 35.000,00 kn 
OPIS PROJEKTA: MNK Bjelovar u partnerstvu sa Gradom Bjelovarom prijavio je 
projekt „Mala škola futsala MNK Bjelovar“ na Natječaj HEP-a za dodjelu donacija 
ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u godini 2018. 
„Svjetlo na zajedničkom putu“. Projektom se želi omogućiti djeci u osnovnim školama 
u dobi između 10 i 15 godina uključivanje u sport kroz dvoranski nogomet, odnosno 
program Futsal škola MNK Bjelovar koji se kao takav ne provodi nigdje u RH, a 
sudjelovanje u programu je bez financijske naknade. Grad Bjelovar nema financijsku 
obavezu u provedbi projekta. 
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▪ OTP BANKA d.d. 
 
POZIV: Javni natječaj za dodjelu donacija Otp banke d.d. u 2018. godini u sklopu 
donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…  
NAZIV PROJEKTA: „Pomozimo ako možemo“ 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 30.000,00 kn 
OPIS PROJEKTA: Župa Sv. Antuna Padovanskog – župni Caritas u partnerstvu s 
Gradom Bjelovarom prijavila je projekt „Pomozimo ako možemo“ na Javni natječaj 
za dodjelu donacija Otp banke d.d. u 2018. godini u sklopu donacijskog programa 
„Zeleno svjetlo za…. Projektom se želi omogućiti podjela 420 paketa hrane koji će 
sadržavati najnužnije prehrambene namirnice za 35 socijalno najugroženijih obitelji s 
područja grada Bjelovara i BBŽ tijekom 9 mjeseci, odnosno 35 paketa hrane mjesečno, 
a volonteri župnog Caritasa dobrovoljno će vršiti podjelu paketa hrane u domovima 
korisnika, kako bi ih mogli dobiti i oni korisnici koji žive izvan područja grada Bjelovara. 
Grad Bjelovar nema financijsku obavezu u provedbi projekta.  

▪ OTP BANKA d.d. 
 
POZIV: Javni natječaj za dodjelu donacija Otp banke d.d. u 2018. godini u sklopu 
donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…  
NAZIV PROJEKTA: „Mali avanturist“ 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 73.850,00 kn 
TRAŽENA SREDSTVA: 30.000,00 kn 
OPIS PROJEKTA: DŠR Mali Olimpijac u partnerstvu s Gradom Bjelovarom prijavio je 
projekt „Mali avanturist“ na Javni natječaj za dodjelu donacija Otp banke d.d. u 2018. 
godini u sklopu donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…. Projektom su obuhvaćene 
aktivnosti i metode unaprjeđenja rada s djecom i mladima: motorički i kognitivni razvoj 
djece i mladeži koji obuhvaća sportske treninge i školu u prirodi kojima se prati 
morfološki rast funkcionalnih, motoričkih i kognitivnih sposobnosti djece, edukativne 
radionice o pravilnom i zdravom načinu prehranu te brizi o vlastitom zdravlju, škola 
trčanja i funkcionalnog treninga za mlade koja obuhvaća razvoj funkcionalnih i 
motoričkih sposobnosti rekreativnih sportaša. Projekt se sastoji od više međusobno 
povezanih cjelina kojima je konačni cilj podizanje kvalitete života u zajednici. Grad 
Bjelovar nema financijsku obavezu u provedbi projekta.  

 
▪ OTP BANKA d.d. 

 
POZIV: Javni natječaj za dodjelu donacija Otp banke d.d. u 2018. godini u sklopu 
donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…  

NAZIV PROJEKTA: „Škola futsala MNK Bjelovar“ 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 60.000,00 kn 
TRAŽENA SREDSTVA: 30.000,00 kn 
OPIS PROJEKTA: MNK Bjelovar u partnerstvu s Gradom Bjelovarom prijavio je 
projekt „Mala škola futsala MNK Bjelovar“ na Javni natječaj za dodjelu donacija Otp 
banke d.d. u 2018. godini u sklopu donacijskog programa „Zeleno svjetlo za… 
Projektom se želi omogućiti djeci u osnovnim školama u dobi između 10 i 15 godina 
uključivanje u sport kroz dvoranski nogomet, odnosno program Futsal škola MNK 
Bjelovar koji se kao takav ne provodi nigdje u RH, a sudjelovanje u programu je bez 
financijske naknade. Grad Bjelovar nema financijsku obavezu u provedbi projekta.  
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▪ OTP BANKA d.d. 
 
POZIV: Javni natječaj za dodjelu donacija Otp banke d.d. u 2018. godini u sklopu 
donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…  

NAZIV PROJEKTA: „Mala škola rukometa“ 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 60.000,00 kn 
TRAŽENA SREDSTVA: 30.000,00 kn 
OPIS PROJEKTA: Rukometni klub Bjelovar u partnerstvu s Gradom Bjelovarom 
prijavio je projekt „Mala škola rukometa“ na Javni natječaj za dodjelu donacija Otp 
banke d.d. u 2018. godini u sklopu donacijskog programa „Zeleno svjetlo za… 
Projektom se želi omogućiti djeci od 1-4. razreda OŠ uključivanje u sport kroz mini 
rukomet kojim se potiče socijalizacija djece u društvu, timski rad i socijalno-
psihomotorički razvoj koji je jako važan i bitan za njihov daljnji napredak. Grad Bjelovar 
nema financijsku obavezu u provedbi projekta. 
 

▪ INA – Industrija nafte d.d. 
 
POZIV: Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2018. 
– u okviru programa „Zeleni pojas“ 
NAZIV PROJEKTA: „Zajedno za djecu“ 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 37.500,00 kn 
TRAŽENA SREDSTVA: 30.000,00 kn 
OPIS PROJEKTA: II. Osnovna škola Bjelovar u partnerstvu s Gradom Bjelovarom 
prijavila je projekt „Zajedno za djecu“ na Natječaj za sufinanciranje projekata u 
području zaštite okoliša i prirode 2018. – u okviru programa „Zeleni pojas“. Projektom 
se želi omogućiti učenicima II.OŠ Bjelovar izvanučionična nastava i prostor za igru, a 
široj javnosti osigurati dostupnost korištenja školskog prostora-dvorišta za potrebe 
organiziranja i sudjelovanja u kulturnim događanjima i ostalim manifestacijama. Ciljna 
skupina su učenici od prvog do petog razreda i ostali korisnici koje čine polaznici škole, 
roditelji učenika škole, učitelji i ostala šira javnost. Aktivnosti projekta obuhvaćaju 
postavljanje uzdignutih gredica u svrhu uspostavljanja školskog vrta, brigu o školskom 
vrtu i uređenje vanjske učionice vrtnim paviljonom, tablom za crtanje, te sadnjom 
autohtonih vrsta stabala i grmlja. Grad Bjelovar nema financijsku obavezu u provedbi 
projekta.  

▪ INA – Industrija nafte d.d. 
 
POZIV: Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2018. 
– u okviru programa „Zeleni pojas“ 
NAZIV PROJEKTA: „Radničko u srcu“ 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 37.525,00 kn 
TRAŽENA SREDSTVA: 30.000,00 kn 
OPIS PROJEKTA: Dječji vrtić Bjelovar u partnerstvu s Gradom Bjelovarom prijavio je 
projekt „Radničko u srcu“ na Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite 
okoliša i prirode 2018. – u okviru programa „Zeleni pojas“. Projektom se želi omogućiti 
uspostavljenje senzornog vrta kao prirodne oaze u kojoj će djeca, ali i odrasli imati 
priliku usvojit navike i odgovorno ponašanje prema prirodi. Aktivnosti projekta 
obuhvaćaju sadnju drveća, grmlja, niskog raslinja i ostalih zeljastih vrsta, te 
postavljanje kružne klupe, klupica i stola, koša za otpatke, stalke za bicikle, bojanje 
postojećih sprava za igru, izradu priručnika „Vodič kroz senzorni vrt“ u kojem će biti 
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obuhvaćena evaluacija svih projektnih aktivnosti u svrhu praćenja i vrednovanja 
projekta. U provedbi aktivnosti sudjelovat će djelatnici vrtića i volonteri. Grad Bjelovar 
nema financijsku obavezu u provedbi projekta.  
 

▪ INA – Industrija nafte d.d. 
 
POZIV: Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2018. 
– u okviru programa „Zeleni pojas“ 
NAZIV PROJEKTA: „Zdrava hrana iz našeg vrta“ 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 36.000,00 kn 
TRAŽENA SREDSTVA: 30.000,00 kn 
OPIS PROJEKTA: Dječji vrtić Osmijeh u partnerstvu s Gradom Bjelovarom prijavio je 
projekt „Zdrava hrana iz našeg vrta“ na Natječaj za sufinanciranje projekata u 
području zaštite okoliša i prirode 2018. – u okviru programa „Zeleni pojas“. Projektom 
se želi omogućiti uspostavljanje vlastitog vrta dječjeg vrtića o kojem će brinuti djeca s 
odgojiteljima, te obavljati ostale poslove vezane uz vrt (sadnja voća i povrća, briga o 
biljkama, zalijevanje, plijevljenje, uzgoj, njega, ubiranje plodova). Tijekom provođenja 
nastave želi se informirati djecu i njihove obitelji o važnosti zdrave prehrane 
organiziranjem predavanja i pripremom zimnice.  Osim navedenih aktivnosti planirane 
su i aktivnosti organiziranja edukacija o permakulturi, organskom vrtlarenju i formiranju 
permakulturnog vrta, podržavajućim biljnim zajednicama, starim i autohtonim sortama 
sjemena i prikupljanju sjemena. Dječji vrtić Osmijeh želi osigurati dostupnost vrta i 
vanjskim korisnicima organiziranjem posjeta i obilazaka s naglaskom na učenike 
osnovnih škola, korisnike udruga i djecu iz drugih vrtića kako bi postali osvješteniji o 
važnosti zaštite okoliša i odgovornog ponašanja prema prirodi uz korisna predavanja i 
radionice. Grad Bjelovar nema financijsku obavezu u provedbi projekta.  

 U razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018. ujedno su odobreni i ugovoreni sljedeći 
EU projekti: 

1.       Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice 
          (Staroplavnička ulica, LC 37021) vrijednosti 5.248.502,50 kuna 
2.       Wheel of change - Kotač promjena  vrijednosti 9.951.463,82 kuna 
3.       Djetinjstvo bez gladi vrijednosti 513.290,85 kuna. 

 U provedbi su EU projekti koji se odnose na energetske obnove II. osnovne 
škole Bjelovar i Dječjeg vrtića Bjelovar na Matoševom trgu ukupne vrijednosti 
7.214.282,33 kuna. U provedbi su projekti financirani iz Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova EU za sufinanciranje navedenih energetskih obnova. 

 Za sufinanciranje energetskih obnova u okviru Europskog fonda za regionalni 
razvoj na natječaj Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u 
zgradama javnog sektora, prijavljeni su i odobreni projekti: Energetska obnova zgrade 
Područne škole Ciglena na adresi Ciglena 7, Ciglena ukupnog iznosa 1.162.615,23 
kuna, Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Radničko naselje 
Prilaz II/3, Bjelovar ukupne vrijednosti 1.001.494,78 kuna te  Energetska obnova 
zgrade Područne škole Veliko Korenovo na adresi Veliko Korenovo 115 ukupne 
vrijednosti 1.157.153,89 kuna. U okviru Tehnološkog parka Bjelovar izrađena je i 
odobrena prijava na isti natječaj za projekt: Energetska obnova zgrade Područne škole 
Ždralovi na adresi Daruvarska 40 ukupne vrijednosti 1.875.270,93 kuna. 
 U okviru Europskog socijalnog fonda na natječaj za Širenje mreže socijalnih 
usluga u zajednici – faza I prijavljen je projekt „I ja sam tu…“ ukupne vrijednosti 

https://maps.google.com/?q=Veliko+Korenovo+115&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Daruvarska+40&entry=gmail&source=g
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1.499.819,55 kuna. Također, Tehnološki park Bjelovar izradio je prijavu na isti natječaj 
za Udrugu OSIT iste vrijednosti. 
 Na natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja izrađena je projektna prijava za 
Udrugu HVIDRA Bjelovar u okviru natječaja Promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
za koji je odobreno 150.000,00 kuna za financiranje izrade dokumentarnog filma 
„Bjelovarski heroji u obrani Domovine“. Na Ministarstvo graditeljstva i prostornog 
uređenja Tehnološki park Bjelovar prijavio je dva projekta od kojih je projekt Izgradnja 
pješačke staze s oborinskom odvodnom u naselju Prgomelje odobren s iznosom od 
100.000,00 kuna. Na Ministarstvo regionalnoga  razvoja i fondova EU prijavljen je 
projekt „Revitalizacija Gradskog bazena Bjelovar“ koji je i odobren u iznosu od 
350.000,00 kuna. Također, na Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku prijavljen je i odobren projekt Poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim 
ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini s iznosom od 430.000,00 kuna. Na 
natječaje Ministarstva hrvatskih branitelja prijavljena su još dva projekta koja su u tijeku 
evaluacije, a odnosi se na osiguranje pristupačnosti prostorija sanitarija i svlačionica 
OSI i smanjene pokretljivosti te Postavljanje interaktivnog panela u funkciji spomen-
obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu ukupne vrijednosti 460.940,00 kuna. 
Grad Bjelovar je potpisao partnerstva na projektima za šest udruga koje su prijavile 
projekte na nacionalne izvore financiranja te su u tijeku evaluacije. Iz 2016. godine u 
tijeku je provedba projekta izrade idejnog rješenja za uređenje Spomen područja 
Barutana 1991. financiranog od Ministarstva hrvatskih branitelja. 

 

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 i Rješenja o 
osnivanju Povjerenstva za popis novčanih sredstava, potraživanja i obveza po osnovi 
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 obavila su poslove popisa, doneseni su 
zapisnici i temeljem njih pripadajuće Odluke.  
 Temeljem članka 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara i članka 
46. Zakona o proračunu, Gradskom vijeću podnesen je izvještaj o preraspodjeli 
sredstava planiranih u Proračunu za 2017. godinu, do 5% rashoda i izdataka na 
proračunskoj stavci donesenoj od strane predstavničkog tijela koja se umanjuje, ako 
to odobri gradonačelnik.  
 Temeljem članka 43. Zakona o proračunu Gradskom vijeću dostavljen je 
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu. Ukupni 
prihodi u Proračunu povećavaju se za 7.280.991,51 kn, te se smanjuje planirani višak 
iz prethodnih godina za 1.320.991,51 kn. Ukupni rashodi u Proračunu se povećavaju 
za 5.960.000,00 kn. I. izmjene i dopune Proračuna rađene su prvenstveno zbog 
projekta Rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Starim Plavnicama, budući da su za taj 
projekt odobrena sredstva od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju u iznosu od 5.238.502,50kn.  
 II. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara izrađene su zbog planiranja dva 
projekta – ulaganja u rekonstrukciju Gradskog bazena, te izgradnju nadstrešnice i 
uređenje okoliša na tržnici u Ulici Brune Bušića. Ukupni prihodi i rashodi povećani su 
za 1.370.212,00 kn.  
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 Grad Bjelovar se u 2018. godini planirao zadužiti za dugoročni financijski kredit 
za izgradnju Gradskog stadiona u iznosu od 14.000.000,00 kn, te smo morali donijeti 
Odluku o zaduženju. Postupak jednostavne nabave proveden je sa dva ponuditelja, a 
najpovoljnija ponuda bile je ponuda Erste&Steiermarkische Bank d.d. uz kamatnu 
stopu od 1,75% godišnje. Prije potpisivanja Ugovora o kreditu, morali smo dobiti 
suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduženje, koju je Vlada RH donijela na 
sjednici održanoj 5. srpnja 2018. godine.  
 Obvezni prilog uz zahtjev za dobivanje suglasnosti Republike Hrvatske za 
zaduženje Vlade Republike Hrvatske je i Odluke o izvršavanju proračuna jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu u kojoj je utvrđen 
iznos novog duga u tijeku proračunske godine, te očekivani iznos ukupnog duga na 
kraju proračunske godine. Budući da u Odluci o izvršavanju Proračuna Grada 
Bjelovara za 2018. godinu nisu navedeni ovi elementi, izrađena je Odluka o dopuni 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu u kojoj je navedeno 
novo zaduženje, te će očekivano kreditno zaduženje krajem godine iznositi 
22.766.516.30 kn.  
 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu, te na temelju Pravilnika o 
financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, donesen je godišnji 
financijski izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu i izrađeni 
su financijski izvještaji na dan 31. 12. 2017.  
 U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi u iznosu od 132.301.378,32 kn dok 
su rashodi izvršeni u iznosu od 133.559.828,76 kn. 
 Manjak prihoda na dan 31.12.2017. godine iznosi 1.258.450,44 kn, no tom 
manjku moramo dodati preneseni višak iz 2016. godine u iznosu od 4.311.189,78 kn, 
te dolazimo do rezultata 2017. godine u iznosu od 3.052.739,34 kn. u godišnjem 
izvještaju o izvršenju proračuna evidentirani su svi vlastiti i ostali prihodi proračunskih 
korisnika.  
 U Proračunu Grada u razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine ostvareni su prihodi 
u iznosu od 63.205.753,18 kn, dok su ukupni izdaci ostvareni u iznosu od 
66.945.386,20 kn.  

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara rađene su zbog planiranja 
energetskih obnova škola s područja Grada Bjelovara, za koje su nam odobrena 
sredstva, planirana je i izgradnja Dječjeg vrtića u Gudovcu, te projekt poboljšanja 
materijalnih uvjeta u vrtiću, projekt Odvoji po boji, izgradnja reciklažnog dvorišta, te 
sredstva za projekt reciklažnog dvorišta. Ukupni prihodi i rashodi povećani su za 
19.252.190,79 kn.  

IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara izrađene su zbog planiranih 
rashoda u iznosu od 900.000,00 kn za sufinanciranje nabavke knjiga i radnih bilježnica 
roditeljima učenika osnovnih škola s područja Grada Bjelovara.  

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 
izvještaji itd.).  
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ODSJEK ZA NAPLATU I PRAVNE POSLOVE 
 
U okviru Upravnog odjela za financije i javne prihode djeluje Odsjek za naplatu i 

pravne poslove koji je u izvještajnom razdoblju obavljao sljedeće poslove: 
  
 1. Naplata gradskih prihoda 
 
 U izvještajnom razdoblju pripremljeno je i zaključeno 20 sporazuma o obročnoj 
otplati dugovanja. 
 U istom razdoblju pokrenuto je 127 ovršnih postupaka radi naplate komunalne 
naknade za poslovni prostor, 160 ovršnih postupaka radi naplate komunalne naknade 
za stambeni prostor, 44 ovršna postupka radi naplate komunalnog doprinosa, 8 
ovršnih postupaka radi naplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
u prostoru . 
 Nadalje, donesen je Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupcima otpisa 
nenaplativih potraživanja.  
 Zaključeno je 56 Ugovora o privremenom  korištenju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske te se provodi naplata po istim ugovorima. 
 
 2. Kadrovski poslovi 
 
 U siječnju 2018. godine donesen je Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela 
Grada Bjelovara sa pripadajućom Sistematizacijom radnih mjesta sukladno novoj 
Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara. Temeljem Pravilnika donesena su 
rješenja o rasporedu na radna mjesta za sve službenike i namještenike Gradske 
uprave. 
  Nadalje, u izvještajnom razdoblju donesena su rješenja o ocjenjivanju 
službenika i namještenika Grada Bjelovara, rješenja o godišnjem odmoru službenika i 
namještenika Grada Bjelovara. U obavljanju kadrovskih poslova, donesena su i druga 
različita rješenja, primjerice rješenje o jubilarnoj nagradi, o pomoći u slučaju bolovanja 
dužeg od 90 dana, o plaćenom dopustu, rješenja o prestanku službe, rješenja o 
prekovremenom radu, rješenje o utvrđivanju prava na pomoć u slučaju rođenja djeteta 
i dr.  
 Napravljena je priprema i provedba postupka vezana uz izradu pečata za 
upravne odjele Grada Bjelovara te priprema i provedba postupka za uništenje 
dotrajalih pečata.  
 Također je uvedena aplikacija Libusoft CICOM d.o.o. za kadrovsku evidenciju. 
 Zaposleno je 23 radnika na javnom radu s početkom rada od 01. srpnja 2018. 
godine, te 77 žena prema UE projektu „Zaželi“ s početkom rada 2. srpnja 2018. godine.  
  
 3. Imovinsko-pravni poslovi 
 

a) očitovanja Gradonačelnika 
 

 U izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je izdao četrdeset devet brisovnih i dva 
tabularna očitovanje. 
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  b) upravljanje i raspolaganje nekretninama 
 

- PRODAJA 
 Temeljem odluka Gradonačelnika, raspisivana su dva javna natječaja za 
prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara. 
Putem istih prodane su četiri nekretnine-poljoprivredno zemljište u k.o. Obrovnica, 
Galovac i Prgomelje. 
 

- KUPNJA 
 Grad je, temeljem odluka Gradonačelnika kupio dvije nekretnine-poslovni 
prostor u MO Gudovac i zemljište u k.o. Korenovo. 
 

- DAROVANJE 
 Gradonačelnik je sklopio dva ugovora o darovanju, kojima je Gradu Bjelovaru 
nekretnine darovala Republika Hrvatska-zemljište u k.o. Grad Bjelovar, tzv. Sajmište 
u svrhu izgradnje nogometnog stadiona i III. osnovna škola Bjelovar-nekretnine u k.o. 
Gudovac u svrhu dogradnje područne škole u Gudovcu i izgradnje dječjeg vrtića. 
 

- ZAKUP I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA 
 Raspisana su dva javna natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i 
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara te je doneseno 
devet odluka o davanju u zakup zemljišta temeljem kojih je sklopljeno devet ugovora 
o zakupu. 
 Također je temeljem odluke Gradonačelnika  sklopljen jedan ugovor o korištenju 
zemljišta. 
 

- SLUŽNOSTI 
 Gradonačelnik je donio 13 odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama 
u vlasništvu Grada za korist trgovačkog društva „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar, 1 za 
korist „HEP-Operator distribucijskog sustava“ d.o.o. Zagreb i 1 za korist „Hrvatskog 
telekoma“ d.d. Zagreb te su temeljem istih s navedenim trgovačkim društvima 
sklopljeni ugovori (ukupno 15) o osnivanju prava služnosti. 
 

- PRAVO GRAĐENJA 
 Temeljem odluke Gradonačelnika raspisan je i proveden javni natječaj za 
osnivanje prava građenja radi izgradnje poslovne zgrade u sklopu projekta tržnice. 
 
 c) ugovor o djelu – procjene nekretnina 
 
 Gradonačelnik je donio 7 odluka temeljem kojih je sklopljeno 7 ugovora o djelu 
o procjeni vrijednosti s ovlaštenim procjeniteljima. 
 
 d) ostalo 
 
 Gradonačelnik je imenovao Povjerenstvo za sudjelovanje u postupku izlaganja 
na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i postupku obnove 
zemljišnih knjiga u k.o. Grad Bjelovar. 
 Također je sklopio s Ministarstvom pravosuđa i Općinskim sudom u Bjelovaru 
Sporazum o sufinanciranju poslova obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Bjelovar 
(zona 1). 
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 4. Poslovi pripreme i obrade sjednica Gradskog vijeća  
 

U izvještajnom razdoblju održane su 4 sjednice Gradskog vijeća. 
Gradonačelnik kao predlagatelj akata Gradskom vijeću sudjeluje u sjednicama 

Gradskog vijeća ali i radnih tijela Gradskog vijeća koja se održavaju prije sjednica 
Vijeća.  

U razdoblju siječanj - lipanj 2018. godine održane su 4 sjednice Odbora za 
financije proračun i Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
Održane su i 3 sjednice Odbora za gospodarstvo i Odbora za hrvatske branitelje i 
članove njihovih obitelji te po 2 sjednice Odbora za odgoj i obrazovanje, Odbora za 
kulturu, sport i tehničku kulturu, Odbora za određivanje imena ulica i trgova na području 
Grada Bjelovara, te Komisije za izbor i imenovanje. Po jednu sjednicu održali su Odbor 
za dodjelu nagrada i javnih priznanja, Odbor za poljoprivredu i prehrambenu industriju, 
Komisija za statut i poslovnik, Mandatna komisija, Odbor za zdravstvo i socijalnu 
politiku i Odbor za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara.        

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, 123/17) predsjednik Gradskog vijeća 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. Proračunski akti (Izmjene i dopune Proračuna za 
2018. godinu, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu) dostavljani su, 
sukladno Zakonu o proračunu, Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.  

U izvještajnom razdoblju Gradsko vijeće donijelo je 72 općih i drugih akata.  
Opći i određeni pojedinačni akti objavljivani su u „Službenom glasniku Grada 

Bjelovara“.  U izvještajnom razdoblju objavljena su 4 broja „Službenog glasnika Grada 
Bjelovara“.  

Na gradskom portalu www.bjelovar.hr provode se i Savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću u postupku donošenja općih akata.  
 

 
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 2018. godine dovršena je Revizija financijskog poslovanja 
Dječjeg vrtića Bjelovar kojom je izraženo zadovoljavajuće mišljenje, međutim istom su 
dane i usvojene određene preporuke za unapređenje sustava unutarnjih kontrola. 
Pokrenuta je Revizija  utvrđivanja, naplate i utroška vlastitih i ostalih prihoda te prihoda 
iz Proračuna Grada za financiranje redovne djelatnosti osnovnih škola u vlasništvu 
Grada, a koja obuhvaća nadležne upravne odjele te sve škole kojima je osnivač Grad 
Bjelovar. U izvještajnom razdoblju provedena je revizija u I. osnovnoj školi Bjelovar, 
dok je u ostalim školama u tijeku. Izraženo je nezadovoljavajuće mišljenje, te su dane 
preporuke za otklanjanje nedostataka u sustavu unutarnjih kontrola.  

http://www.bjelovar.hr/
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Po nalogu gradonačelnika provedene su i kontrole u pojedinim proračunskim 
korisnicima Grada Bjelovara. 

Cilj unutarnje revizije je pružanje razumne sigurnosti čelnicima korisnika 
proračuna da je provedba upravljačkih i kontrolnih mehanizama odgovarajuća, 
ekonomična i dosljedna u odnosu na općepriznate standarde i nacionalno 
zakonodavstvo. 

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

 

VI. OSTALE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA 
 

 PROTOKOL GRADONAČELNIKA 
 

 Gradonačelnik Grada Bjelovara i/ili njegovi zamjenici od siječnja do lipnja 2018. 
godine održali su mnoge sastanke s pravnim ili fizičkim osobama, a sve u cilju 
ostvarenja brojnih projekata na dobrobit grada i njegovih građana.  
 Radi ostvarivanja javnosti rada gradonačelnika i informiranja javnosti o radu 
Gradske uprave predstavnici medija redovito su izvješćivani i pozivani da kontinuirano 
prate sjednice Gradskog vijeća, konferencije za novinare, prijame, prezentacije 
gradskih projekata i događanja i ostale aktivnosti Grada Bjelovara. 
 Gradonačelnik i njegovi zamjenici redoviti su sudionici svih manifestacija koje 
se tradicionalno održavaju u našemu gradu. Od većih manifestacija u navedenom 
razdoblju održan je, primjerice, BOK fest, Amadeus fest, Terezijana, Jazzica. 
 U cilju ostvarenja svih tih manifestacija, ali i projekata na različitim poljima od 
interesa za Grad, a vezano uz medijsku promidžbu i promidžbu Grada općenito, 
navodimo aktivnosti gradonačelnika i zamjenika u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. 
 

 Siječanj 
 

- Posjet gradskog i županijskog izaslanstva dežurnim službama u povodu Nove 
godine (Zavod za hitnu medicinu BBŽ, posjet rodilištu Opće bolnice Bjelovar, 
posjet PU Bjelovarsko-bilogorskoj, posjet Vatrogasnoj zajednici BBŽ) 

- Otvorenje kabineta za asistivnu tehnologiju u 5. osnovnoj školi Bjelovar 
- Završnica malonogometnoga turnira 

- Zatvaranje manifestacije Adventu Bjelovaru 
- Predstavljanje mjera u poljoprivredi – za poljoprivrednike i novinare 

- Gostovanje na BBR-u, tema-poljoprivreda 
- Izložba i predavanje u Gradskom muzeju Bjelovar – Jedni od najvećih 

krivotvoritelja 20. stoljeća 
- Otvorenje šahovskog turnira 
- Skupština DVD-a Velika Ciglena 

- Snimanje za Mrežu TV za emisiju „Za kormilom“ 
- Gostovanje na BBR-u, energetska obnova zgrada 
- Svečana sjednica Gradskoga vijeća Grada Garešnice u povodu Dana Grada 

Garešnice 
- Konferencija za novinare- predstavljanje micro bitova u knjižnici 
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- Dan mimoza, liga protiv raka – događanje na tržnici 
- Skupština dvd-a Tomaš 

- Konferencija za novinare, potpisivanje ugovora o financiranju s Pučkom 
kuhinjom 

- Sajam poslova u turizmu – Dvorana europskih prvaka, Bjelovar 
- Konferencija za novinare, projekt aglomeracije 
- Gostovanje na BBR-u – projekt aglomeracije 

- Mali fašnik – predaja ključeva Grada malim maškarama 
- Gradska smotra učenika sred škola – LIDRANO 
- Svečano potpisivanje ugovora za projekt ZAŽELI, Slavonski Brod 
- Predavanje i savjetovanje o otkupu poljoprivrednih proizvoda - predstavljanje 

braniteljima 

- Sjednica Gradskoga vijeća 

- Skupština DVD-a Ždralovi 
- Noć muzeja – izložba u Gradskom muzeju Bjelovar 

- Skupština DVD-aGalovac 
- Kolegij gradonačelnika BBŽ 
- Vijeće za prevenciju 

 

 Veljača 
 

- Davanje izjave za Mrežu TV – aglomeracija, poljoprivreda 
- Proglašenje najboljih sportaša Grada Bjelovara 

- Skupština DVD-a Bjelovar 
- Skupština DVD-a Nove Plavnice 

- Konferencija za novinare, sanacija odlagališta Grginac 
- Obilježavanje godišnjice ukopa poginulih u Kusonjama - polaganje vijenaca, 

groblje Borik 

- Dan Općine Hercegovac, svečana sjednica 
- Edukacija o prometnoj sigurnosti u III. osnovnoj školi Bjelovar u organizaciji 

HAK-a 
- Potpisivanje Ugovora o financiranju gradnje nerazvrstanih cesta s 

Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture 
- Skupština Komunalca 

- 1. sajam fakulteta - Hotel Central 
- Skupština DVD-a Gornje Plavnice 
- Otvorenje Pčelarskog sajma 
- Večer Bilogore i manjina, Severin 

- Skupština DVD-a Brezovac 
- Koncert HORKUD-a Golub, Audicija pod maskama 
- Obilježavanje Svjetskog dana bolesnika - misa u kapelici Opće bolnice Bjelovar 

- Skupština DVD-a Stančići 
- Obilježavanje Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 
- Mali fašnik, spaljivanje fašnika 
- Prezentacija u Županijskoj komori Bjelovar - guverner HNB Boris Vujčić 
- Radionica Program održivog razvoja lokalne zajednice u HGK Županijskoj 

komori Bjelovar 
- Snimanje emisija „Za kormilom“ Mreže TV 
- Otvorenje dvorane u DV Bubamara 

- Skupština DVD-a Sirela 
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- Skupština DVD-a Česma 
- Skupština DVD-a Breza 

- Priredba Čijana u Gudovcu 
- Skupština DVD-a Veliko Korenovo 
- Proslava 10. godina neovisnosti Republike Kosovo u hotelu Central 

(veleposlanik Republike Albanije i saborska zastupnica Ermina Lj. Perljaskaj) 
- Konferencija za novinare - nagrada za najbolju Start up ideju 

- Redovna i izborna skupština Zajednice udruga u kulturi Grada Bjelovara 
- Gostovanje na BBR-u – o projektu Zaželi 
- Predavanje o AIDS-u 
- Proglašenje najboljih sportaša BBŽ u 2017. – hotel Central 
- Sjednica Turističkog vijeća 

- 27. obljetnica osnivanja Specijalne policije Omege PU Bjelovarsko-bilogorske, 
Kulturni i multimedijski centar Bjelovar 

- Godišnja skupština Češke obeci Bjelovar 

- Skupština DVD-a Gudovac 
- Skupština DVD-a Novoseljani 
- Skupština DVD-a Raič 
- Simpozij gradonačelnika u Beču (Austrija) 

- Snimanje emisije o projektima Grada za Super radio 
- Gostovanje na BBR-u – predstavljanje Start up Europe weeka 

 

 Ožujak 
 

- Konferencija Hrvatska 2030., Zagreb 

- Savjetovanje voćara u Daruvaru 
- Obilježavanje godišnjice početka Domovinskoga rata – Pakrac, Mimohod 

pobjednika, Misa 

- Plesni spektakl latinsko američkih plesova - Trofej Grada Bjelovara - dvorana 
srednjoškolskoga centra 

- Skupština  DVD-a Prespa 
- Skupština DVD-a Prgomelje 
- Sjednica Skupštine Turističke zajednice 
- Konferencija za novinare – 16. festival folklorne koreografije 

- Otvorenje Logopedskog centra 
- Stručni seminar – Ceste, Rovinj 
- Okrugli stol - Ekonom integracija osoba pod međunarodnom zaštitom, Zagreb 
- Intervju s gradonačelnikom za Poslovni tjednik Lider 

- Otvorenje turnira u badmintonu, Bjelovar 
- Konferencija za novinare, rekonstrukcija ceste u Patkovcu 
- 16. Festival folklorne koreografije, Dom kulture Bjelovar 

- Skupština VZG Bjelovar 
- Tjedan oftalmologije, Opća bolnica Bjelovar 
- Konferencija za novinare, dugovanja prema Gradu Bjelovaru 
- Predstavljanje projekta Zaželi (Kotač promjene) 
- Komemoracija za Albina Vidovića 

- Otvaranje radova na izgradnji istočne obilaznice Bjelovara i potpisivanja 
Sporazuma o suradnji i aktivnostima u realizaciji izvanrednog održavanja cesta 
na području Grada Bjelovara (ministar Oleg Butković) 

- Svečano obilježavanje međunarodnog broja pi - u Kulturnom i multimedijskom 
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centru 
- Konferencija za novinare – Greenhorns, američki nogomet 
- Prijem rukometašica – kadetkinje osvojile naslov državnih prvakinja 
- Stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje -Prometna preventiva u 

predškolskim ustanovama 
- HAZU - predstavljanje časopisa - Gradski muzej Bjelovar 
- Greenfield investicije - konferencija u Medulinu 

- Konferencija za novinare – Mali BOK fest 
- Otvorenje Malog BOK festivala, Dom kulture Bjelovar 
- Godišnjica osnutka ORK Partizana 
- Svečana sjednica Gradskoga vijeća Grada Pakraca u povodu Dana Grada 

Pakraca 

- Gradsko vijeće Grada Bjelovara 

- Obilježavanje 200 godina od rođenja Petra Preradovića, Narodna knjižnica 
„Petar Preradović“ 

- Konferencija za novinare – najava uskrsnoga sajma „Pisanicom do Uskrsa“ 
- Dječje Gradsko vijeće Grada Bjelovara 
- Investicijski forum - Lider invest- HGK - gradonačelnik sudjeluje u panelu 
- Glazbene svečanosti hrvatske mladeži, Dom kulture, organizator 1.osnovna 

škola Bjelovar 
- Skupština NK mladost Ždralovi 
- Otvorenje uskrsnoga sajma „Pisanicom do Uskrsa“ u središtu grada 
- Akcija Sat za planet Zemlju 
- Koncert Glazbene škole „Vatroslav Lisinski“, Dom kulture 

- Izložba pisanica u Gudovcu 

- Bjelovarska umjetnička mladost, najbolja ostvarenja s LIDRANA, u 
Bjelovarskom kazalištu 

- Konferencija za novinare – predstavljanje tvrtke Serengeti 
- Okrugli stol - Zapadna Slavonija u Domovinskom ratu - SRC Kukavica 
- Konferencija za novinare – mjere u poljoprivredi 
- Konferencija za novinare – projekt Zaželi, uvodna konferencija 
- Obilazak Pučke kuhinje i Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar u 

povodu Uskrsa 
- Podjela riba građanima u povodu Uskrsa 
- Lov na Pisanice – u sklopu uskrsnoga sajma 

 

 Travanj 
 

- Otvaranje rukometnog turnira - Dvorana europskih prvaka 
- Konferencija za novinare o poljoprivrednom zemljištu 
- Konferencija za novinare – Proljetni sajam 

- Konferencija za novinare – najava Susreta profesionalno vođenih amaterskih 
kazališta Hrvatskoga centra Assitej 

- Otvorenje 21. Proljetnog međunarodnog bjelovarskog sajma 
- 77. obljetnica u Donjim Mostima 
- Međužupanijski skup odgojitelja, Veleučilište Bjelovar 

- Konferencija za novinare – sajam cvijeća – Flores 
- Konferencija WIFI4CITY pametna rješenja za gradove, Zagreb 
- Posjet britanskog veleposlanika, konferencija za novinare, posjet muzeju, 

otvorenje Code kluba, posjet Veleučilištu i 4. osnovnoj školi 
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- Centralno obilježavanje Svjetskoga dana Roma - Šljukin gon, Bjelovar 
- Potpisivanje ugovora – jednokratne potpore za udruge, konferencija za novinare 

- Vijeće za prevenciju 
- Konferencija - Sporazum gradonačelnika, stvaranje održivih jedinica - Križevci 

-dvorana Tehnološkoga parka 
- Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu – 5. osnovna škola Bjelovar 
- Putevima bjelovarskih branitelja – edukativni program obilaska mjesta stradanja 

branitelja za osnovnoškolce 
- Turneja radosti, 22. sportske igre mladih –bjelovarsko korzo 
- Posjet ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, konferencija za novinare 
- Konferencija Pametnim rješenjima do održivoga grada 
- Konferencija za novinare – Zelena čistka i Dan planeta Zemlje 

- Konferencija za novinare, nagrađivanje djelatnika, uvođenje stimulacije 

- Konferencija za novinare – projekt Odvoji po boji 
- Otvorenje izložbe - Benediktinci i stvaranje europske kulture - Gradski muzej 
- 1. sajam cvijeća – Flores, otvorenje 
- Državno prvenstvo gluhih u kuglanju 
- Večer zborova - Zlatna dob, Dom kulture 
- Đurđevo na Bilogori - Jurjevdansko umivanje- prostor Romske kuće 

- Konferencija za novinare – BOK fest 
- Posjet indijskog veleposlanika Nj.E.SandeepaKumara- konferencija za 

novinare, posjet Hittneru, Veleučilištu i muzeju 
- Noć knjige, gradska knjižnica 
- Dan Grada Križevaca 

- Otvorenje Kluba Grada Bjelovara – Zagreb 

- Snimanje emisije za TV Mrežu za emisiju „Za kormilom“ 
- Konferencija za novinare, usklađivanje s katastrom 
- Dan profesionalnog usmjeravnja - Hotel Central 
- Konferencija za novinare – građevinski radovi na bazenu i u Prgomelju 
- sjednica Predsjedništva Udruge gradova - Hotel Antunović Zagreb 

- Otvorenje BOK festa 
- Komemoracija i vjerski  obred – Gudovac, spomen područje 

- Izložba glumaca-BOK fest 
- Glumačka Moto alka 
- Rukometni BOK turnir 

- Međunarodni dan jazza- Kulturni i multimedijski centar 
 

 Svibanj 
 

- Proslava Praznika rada (polaganje vijenaca, podjela graha…) 
- Konferencija za novinare, asfaltiranje cesta u Hrgovljanima 

- Svečani doček pripadnika 1. HRVCON-a  eFPBG -USA – Vojarna Bilogora 
- Obilježavanje Dana hrvatskog vatrogastva 
- Otvorenje 1. maturantskog sportskog dana - dvorana srednjoškolskog centra 
- Dani otvorenih vrata Javne vatrogasne postrojbe 
- Dan Grada Daruvara 

- Konferencija za novinare – Geotermalna elektrana u Cigleni 
- Dani otvorenih vrata EU, konferencija za novinare u Tehnološkom parku 
- HAZU – Festival povijesti, u Županiji 
- Akademija za politički razvoj, hotel Central 
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- Dan 3. osnovne škole 
- Predstava Jalta, Jalta, Bok fest 
- KUD Bjelovar - revija narodnih nošnji, Dom kulture 
- Izložba Bojana Navojca 
- Svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Kohezijskog 

fonda, projekt Odvoji po boji, Zagreb 
- Gradsko vijeće Grada Bjelovara 

- Izložba i projekcija - Uspješne romkinje - Narodna knjižnica 
- Potpisivanje ugovora- Program održivog razvoja i Program podrške reg. 

Razvoju 
 -   Hotel Panorama Zagreb 
- Veleposlanstvo SAD - Poziv na prijem 

- 2. Sportske igre visokih učilišta sjeverozapadne Hrvatske - domaćin Veleučilište 
Bjelovar 

- Međunarodni dan muzeja 

- Streetball, središte grada 
- Dani češke kulture - KMC izložba i kulturno-umjetnički program Čehoslovački 

novi val 
- Porezni sustav i porezna politika u funkciji izvoza, seminar 

- Dan Općine Veliki Grđevac 
- Dan maturanata 

- Konferencija za novinare – energetska obnova PŠ Ždralovi 
- Dani otvorenih vrata Udruge za autizam Bjelovar 
- Dan Općine Veliko Trojstvo 

- Konferencija za novinare – energetska obnova PŠ Gudovac 

- Dan 4. osnovne škole 
- Svjetski dan bez duhana, Liga protiv raka-tržnica 
- Ogranak M. Hrvatske - Dječje glazbeno zabavište - Proljeće na Bilogori - atrij 

Muzeja 
- Glazbeni tjedan, Dom kulture 

- Konferencija za novinare o radu Ureda za vijećnike 
- Konferencija za novinare – potpisivanje ugovora za jednokratne pomoći u 

gospodarstvu 
- Završna svečanost Dječjeg vrtića Bjelovar 
- Svjetski dan multiple skleroze 

- Gostovanje na BBR-u – Terezijana 
 

 Lipanj 
 

- Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara - natjecanje - gradski stadion 
- Gostovanje na Radio Sljemenu 

- Dječji vrtić OSMIJEH - dobio status EKO ŠKOLE - svečano podizanje zelene  
zastave 

- Otvorenje Parka za pse 
- Konferencija za novinare- Amadeus fest 
- Završna svečanost DV Ciciban 

- Potpisivanje ugovora s udrugama u gospodarstvu 
- Svečana dodjela nagrada Fonda Boža Tvrtković - Dom kulture 
- Konferencija za novinare o radu gradonačelnika i Gradskog vijeća u protekloj 

godini 
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- Dan 5. osnovne škole 
- Prijem paraolimpijca Radovana Halasa 

- Promocija diplomanata Veleučilišta u Bjelovaru 
- Dan Županije 
- Komemoracija u Lugu 
- Otvorenje Amadeus festa 
- Cvjetni korzo 

- Svečano otvorenje 20. esperantske konferencije regije Alpe-Jadran u 
Gradskom muzeju Bj. 

- Izložba pasa u Kukavici 
- Konferencija za novinare – rad koalicijskih partnera 
- Podizanje zelene zastave - Eko škola - u Medicinskoj školi 
- Otvorenje obnovljenoga bazena 

- Konferencija za novinare, prijam predstavnika okruga Berat iz Albanije 
- Terezijana 

- Otvorenje izložbe Šuma okom šumara, Gradski bazen 
- Konferencija za novinare o snimanju dokumentarnog filma o bjelovarskim 

braniteljima 
- Konferencija za novinare Bjelovarsko kulturno ljeto 

- Karavana biciklista iz Slovenije – Put prijateljstva 
- Dan Općine Severin 

- Dan državnosti – polaganje vijenaca u središnjem parku 
- otvorenje 23. Susreta prijatelja - spomen prostor u Lugu 
- Konferencija za novinare – projekt Zaželi 
- Zajednička sjednica Predsjedništva Udruge gradova i MUP-a 

- Otvorenje Jazzice 
- Mreža TV-snimanje priloga 
- Potpisivanje ugovora, konferencija za novinare, javni radovi. 
 
 

 Grad Bjelovar sustavno radi na unapređenju informatizacije Grada te postupno 
uvođenje Grada bez papira. 

Također, radi se kontinuirano na poboljšanju komunikacije između građana i 
Gradske uprave. Grad Bjelovar ima svoju Facebook stranicu kao i Twitter profil na 
kojima se dnevno objavljuju najnovije informacije o Gradskoj upravi. Time je građanima 
omogućeno da u realnom vremenu komentiraju i daju svoje primjedbe, sve u cilju 
unaprjeđenja života u gradu. Radit će se i dalje intenzivno na brojnim projektima kako 
bi Grad Bjelovar postao „pametan grad“.   

U cilju postizanja što veće učinkovitosti rada i kvalitetnijeg pružanja usluga i na 
službenoj internetskoj stranici Grada Bjelovara putem rubrika „Pitajte gradsku upravu“ 
i „Pohvale i pritužbe“ redovito se zaprimaju pitanja, prijedlozi i pritužbe građana na koje 
se ažurno odgovara.  

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama u prvoj je polovici 2018. 
godine zaprimljeno je 11 zahtjeva za ostvarenje prava na pristup informacijama. 10 
zahtjeva je riješeno i tražene su informacije dostavljene, dok je jedan zahtjev odbijen 
rješenjem.  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 
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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.   

 
 Izvješće o radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj – lipanj 
2018. 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. Sve aktivnosti usmjerene su, prije svega, na stvaranje što boljih uvjeta za 
razvoj gospodarstva grada Bjelovara te na povlačenje što više sredstava iz europskih 
fondova za realizaciju brojnih projekata.  
  

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

   
                                                                       Dario Hrebak  
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             REPUBLIKA HRVATSKA 
  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
               G R A D   B J E L O V A R 
                  GRADONAČELNIK 
          

 

     U  razdoblju siječanj - lipanj 2018. godine doneseni su sljedeći akti:  

 

• Odluka o imenovanju Povjerenstva za sudjelovanje u  postupku izlaganja na javni 

uvid podataka  prikupljenih  katastarskom izmjerom i postupku obnove zemljišnih 

knjiga  u k.o. Grad Bjelovar;  

• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni Novi 

Borik – Lepirac; 

• Odluka o odobrenju davanja u podzakup dijela poslovnog prostora u Bjelovaru u 

ulici Frana Supila 8a;  

• Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o najmu stana;  

• Odluka o dodjeli sredstava Vijeću srpske nacionalne manjine Grada Bjelovara; 

• Ugovor o privremenom korištenju poslovnog prostora potpisan između Grada 

Bjelovara i Bjelovarskog sajma d.o.o.; 

• Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje jednogodišnjih programa ili 

projekata udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2018. godinu; 

• Ugovor o izradi elaborata natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-

krajobrazno-likovnog natječaja za izradu idejnog rješenja spomen područja 

„Barutana 1991“, MK projekt d.o.o.; 

• Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.05.0089 za projekt 

„Wheel of change“ – Kotač promjena, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, 

OPUČLJP 2014.-2020. U OKVIRU Programa zapošljavanja žena – Zaželi, 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava; 

• Dodatak br. 1 Ugovora br. 8-07/16-U za promidžbu i vidljivost projekta Energetska 

obnova Dječjeg vrtića Bjelovar (na adresi A. Stepinca) sa Studio Redizjan d.o.o. iz 

Zagreba, KK.04.2.1.02.0126; 

• Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na 

regionalnoj i lokalnoj razini, Ref.br. JPF.2017.-3.372 sa Ministarstvom 

regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za projekt „Energetska obnova 

zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg Antuna Gustava Matoša 8A, Bjelovar“, 

KLASA: 900-01/17-01/39, URBROJ: 2103/01-01-18-11; 

• Ugovor o sufinanciranju projekta „Uređivanje turističke infrastrukture općine Veliko 

Trojstvo“ za prijavu na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice;  

• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Pješači sigurno“ u okviru Poziva   

Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za prijavu projekata iz 

područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2018. 

godinu; 
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• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za nabavu motornog benzina i 

diesel goriva; 

• Ugovor INA-UG-00596/17, br. 3 - 04/17-Ro za nabavu motornog benzina i diesel 

goriva; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za nabavu poštanskih usluga 

(poštarina, pisma, tiskanice i sl.) za razdoblje od jedne godine;  

• Ugovor br. 3 - 04/17-U za nabavu poštanskih usluga (poštarina, pisma, tiskanice i sl.) 

za razdoblje od jedne godine; 

• Ugovor br. 14 - 07/17-Ra za sanaciju vlage na zgradi II. OŠ Bjelovar – PŠ CENTAR – 

faza III u Bjelovaru; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za izradu projektne dokumentacije 

energetske obnove zgrade II. Osnovne škole Bjelovar - Područne škole Ždralovi, na 

adresi Daruvarska 40, Ždralovi; 

• Ugovor br. 14-07/17-U za izradu projektne dokumentacije energetske obnove zgrade 

II. Osnovne škole Bjelovar - Područne škole Ždralovi, na adresi Daruvarska 40, 

Ždralovi; 

• Ugovor br. 14-07/17-U za izradu projektne dokumentacije energetske obnove zgrade 

II. Osnovne škole Bjelovar - Područne škole Ždralovi, na adresi Daruvarska 40, 

Ždralovi; 

• II. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2017. 

godini; 

• Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara; 

• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za rekonstrukciju i izgradnju 

sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom u Školsko-sportskoj dvorani; 

• Ugovor br. 5 – 07/18-Ra za rekonstrukciju i izgradnju sanitarnog čvora za osobe s 

invaliditetom u Školsko-sportskoj dvorani; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za isporuku i implementaciju 

integriranog računovodstvenog informacijskog sustava za potrebe Grada Bjelovara; 

• Ugovor o isporuci i implementaciji Integriranog računovodstvenog informacijskog 

sustava broj  1-08/18-U; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za definiranje detaljnih specifikacija 

zahtjeva za izradu aplikativnih rješenja kojima će se omogućiti izradu integralnog 

informacijskog rješenja e-Bjelovar/Smart City; 

• Ugovor br. 1-05/18-U za definiranje detaljnih specifikacija zahtjeva za izradu 

aplikativnih rješenja kojima će se omogućiti izradu integralnog informacijskog rješenja 

e-Bjelovar/Smart City; 

• Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2018. godini; 

• Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženje obrtnika (za edukaciju vlasnice 

frizerskog salona Lotos); 

• Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženje obrtnika (za edukaciju vlasnice 

frizerskog salona Femy); 

• Odluka o dodjeli de minimis potpore za sufinanciranje dijela troškova za uzgoj i držanje 

rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja na području Grada Bjelovara, 

tijekom 2016. – 2020. godine; 
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• Odluka o dodjeli de minimis potpore za sufinanciranje dijela troškova za uzgoj i držanje 

rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja na području Grada Bjelovara, 

tijekom 2016. – 2020. godine.; 

• Odluka o dodjeli de minimis potpore za uzgoj i držanje goveda autohtone pasmine 

– simentalac na području Grada Bjelovara;  

• Odluka o dodjeli de minimis potpore za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela, 

pčelarima s područja Grada Bjelovara; 

• Odluka o dodjeli de minimis potpore za sufinanciranje dijela troškova ekološke 

proizvodnje proizvođačima s područja Grada Bjelovara; 

• Ugovor o međusobnoj suradnji na izradi studije „Unapređenje svinjogojske 

proizvodnje na području grada Bjelovara“; 

• Odluka o dodjeli de minimis potpore za sufinanciranje dijela troškova za uzgoj i 

držanje rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja na području Grada 

Bjelovara, tijekom 2016. – 2020. godine.; 

• Odluka o dodjeli de minimis potpore za uzgoj i držanje goveda autohtone pasmine 

– simentalac na području Grada Bjelovara; 

• Odluka Ugostiteljskom objektu, „Caffe bar 92“, Trg Stjepana Radića 11., Bjelovar o 

produljenom radu.; 

• Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga; 

• Dodatak br. 1. Ugovoru br. 2-06/17-Ro za isporuku i postavljanje sustava 

videonadzora Starog rukometnog igrališta u Bjelovaru zaključen s trgovačkim 

društvom Rotor d.o.o. Bjelovar; 

• Ugovor o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta na području 

zaštićeno kulturno-povijesne cjeline; 

• Evidencija radnih sati za studeni i prosinac 2017. te siječanj 2018 za projekt 

„Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg Antuna Gustava 

Matoša 8A, Bjelovar, KK:04.2.1.03.0077; 

• Zahtjev za nadoknadom sredstava 1 za projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg 

vrtića Bjelovar na adresi Trg Antuna Gustava Matoša 8A, Bjelovar, KK:04.2.1.03.0077; 

• Završno i financijsko izvješće za projekt „Izgradnja biciklističkog stajališta s pratećim 

sadržajima u naselju Gornje Plavnice“, PPRR153, 06-F-I-0327/17/07, Ministarstvo 

regionalnoga razvoja i fondova Europske unije; 

• Ugovor o financiranju Mjera 07, šifra: L2_PYD_01_7 za projekt „Ulaganje u građenje 

nerazvrstanih cesta“ za nerazvrstanu cestu Staroplavnička ulica u naselju Stare 

Plavnice, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; 

• Izvješće o izvedenim radovima na obnovi-restauraciji brončanog spomenika 

poginulim braniteljima Domovinskog rata u Bjelovaru, Ministarstvo hrvatskih branitelja; 

• Izjava o partnerstvu na projektu „Bjelovarski heroji u obrani Domovine“, Ministarstvo 

hrvatskih branitelja, Promicanje vrijednosti Domovinskog rata;  

• Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 5 za projekt „Energetska obnova Dječjeg 

vrtića Bjelovar“ na adresi A. Stepinca, KK.04.2.1.02.0216; 

• Izrada Idejnog projekta za Gradski stadion na lokaciji Poljana dr. F. Tuđmana; 

• Izrada Glavnog projekta i druge dokumentacije za energetsku obnovu i sanaciju i 

obnovu krovišta za Društveni dom Zvijerci; 

• Odluka o partnerstvu na manifestaciji „FLORES- Sajam cvijeća Bjelovar“; 
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• Ugovor o partnerstvu na manifestaciji „Flores – sajam cvijeća Bjelovar“;  

• Odluka o doznaci sredstava za pokriće dijela troškova održavanja 13. savjetovanja 

hrvatskih voćara u Daruvaru, 01. - 03. ožujka 2018. godine; 

• Rješenje ugostiteljskom objektu, Caffe bar KA 2, Dr. Ivše Lebovića 22a, Bjelovar za  

produljeni rad; 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Trojstveni Markovac (17 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Stjepan Radić (11 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Stare Plavnice  (7 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Gudovac (8 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Hrgovljani (11 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Dr.A.Starčević (6 ugovora); 

• Ugovor o zakupu sportske dvorane u M.O. Gudovac (59 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Tomaš (1 ugovor); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Prgomelje  (4 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Ciglena (8 ugovora); 

• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja, usmenim nadmetanjem, za davanje u 

zakup poslovnoga prostora na Trgu Eugena Kvaternika 7a, površine 168,96 m²; 

• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja, usmenim nadmetanjem, za davanje u 

zakup poslovnoga prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Prgomelju,  površine 

32,00 m²; 

• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u 

Prgomelju,  površine 32,00 m²; 

• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na Trgu Eugena Kvaternika 7a, 

površine 168,96 m²; 

• Stručni nadzor građenja društvenog doma u Gornjim Plavnicama – faza III uređenje 

okoliša i izgradnja prometne površine – Ugovor ( ev.br. 10-05-U/18); 

• Završno izvješće o provedbi projekta po Programu podrške regionalnom razvoju 

„Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na 

području Radničkog naselja u Bjelovaru Faza VI. – Izgradnja fekalne kanalizacije na 

području Radničkog naselja u Bjelovaru; 

• Financijsko izvješće – Izvori financiranja za projekt „Izgradnja fekalne i oborinske 

kanalizacije te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Radničkog naselja u 

Bjelovaru Faza VI.- Izgradnja fekalne kanalizacije na području Radničkog naselja u 

Bjelovaru“; 

• Odluku o godišnjem programu mjera suzbijanja mikroorganizama, štetnih 

člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i 

sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od 

javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Grada Bjelovara za 

2018. godinu 

• Odluka o imenovanju projektnog tima za provedbu projekta „Rekonstrukcija 

nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, LC37021); 

• Odluka  o promjeni kontakt osobe za provedbu projekta „Rekonstrukcija 

nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, LC37021); 

• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za umjetno osjemenjivanje plotkinja 

u govedarstvu od 2018. – 2020. godine; 
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• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpore za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki 

u govedarstvu od 2018. – 2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za uzgoj i držanje teladi tovne 

pasmine od 2018. – 2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za podizanje trajnih nasada ili 

proširenje postojećeg od 2018.- 2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za obnovu postojećeg trajnog 

nasada od 2018.- 2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za nabavu i postavljanje sustava 

za zaštitu od tuče od 2018.- 2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za nabavu i postavljanje novih 

plastenika i staklenika 2018.- 2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za proizvodnju povrća, svijeća i 

sjemena u zatvorenim prostorima od 2018.- 2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpore za analizu poljoprivrednog zemljišta 

i kalcifikaciju tla od 2018. – 2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za ekološku proizvodnju od 2018. 

– 2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za držanje konja pasmine gidran 

od 2018.- 2020. godine; 

•  Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za očuvanje pčelinjeg fond od 

2018.- 2020. godine; 

•  Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za ispitivanje uređaja za zaštitu 

bilja od 2018.- 2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za studijska putovanja od 2018.-

2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za cjeloživotno obrazovanje od 

2018.-2020. godine; 

•  Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za izgradnju i opremanje prostora 

za preradu u poljoprivredi od 2018.- 2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za očuvanje tradicijskih obrta i 

usluga od 2018.-2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za godišnji zakup prodajnog mjesta 

na gradskoj tržnici Bjelovar od 2018.- 2020. godine; 

• Odluka o izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske; 

•  Rješenje o dozvoli za produljeni rad ugostiteljskog objekta povodom uskrsnih 

blagdana; 

•  Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava za projekt „Energetska obnova 

zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg Antuna Gustava Matoša 8a, Bjelovar“; 

• Ispravak Završnog zahtjeva za projekt „Djetinjstvo bez gladi“, Ugovor 2.0, FEAD; 

• Izvješće o radu za Andreu Posarić kao voditelja projekta Energetska obnova zgrade 

II. osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19, Bjelovar; 

•  Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 2. za projekt Energetska obnova zgrade II. 

osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19, Bjelovar; 
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• Ažurirani plan nabave za element V. Promidžba i vidljivost za projekt Energetska 

obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg A.G.Matoša 8a, Bjelovar; 

• Ažurirani plan nabave za Element 1. i 2. za projekt Energetska obnova zgrade II. 

osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19, Bjelovar; 

• Zahtjev za sufinanciranje projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s 

invaliditetom, Ministarstvo hrvatskih branitelja za projekt „Osiguranje pristupačnosti 

prostorija sanitarija i svlačionica osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti“ 

• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za pokretanje gospodarskih 

aktivnosti poduzetnika početnika u 2018. godini; 

• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i ugradnju strojeva i 

opreme u 2018. godini; 

• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za (re)certificiranje proizvoda i 

procesa u 2018. godini; 

• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za očuvanje tradicijskih i umjetničkih 

obrta u 2018. godini; 

• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za izradu projektnih prijedloga za 

sufinanciranje iz fondova Europske unije u 2018. godini; 

• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za izlaganje na sajmovima u 2018. 

godini; 

• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za razvoj komercijalizacije 

inovativnog proizvoda ili usluga u 2018. godini; 

• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za poticanje radnog mjesta u 2018. 

godini; 

• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za stručno obrazovanje i 

osposobljavanje zaposlenika poduzetnika u 2018. godini; 

•  Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Bjelovarski vrt d.o.o.); 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini 

(Bjelovarski vrt d.o.o.); 

•  Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Poduzetnički centar Sigma j.d.o.o.)-

PP;  

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Geo Agi d.o.o.); 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (UO Odie); 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Obrt za ugostiteljstvo i trgovinu  Stop2); 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Bjelovarski vrt d.o.o.)-RAD; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Geo Agi d.o.o.)-RAD; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (KB Color d.o.o.)-RAD; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (H.G.L.Tomo d.o.o.)-RAD ; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Dux Electric j.d.o.o.)-RAD; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Javoršped d.o.o.)-RAD; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (GP Kvido j.d.o.o.)-RAD;  

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Tiskara Horvat d.o.o.)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Obrt Skočko)-SO;  

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Studio DA d.o.o.)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Geo Agi d.o.o.)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Franz d.o.o.)-SO;  
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• Odluka o zatvaranju Javnih poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje 

razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara u 2018. (za mjere 1., 2. i 3.); 

• Odluka o zatvaranju Javnih poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje 

razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara u 2018. (za mjeru 8.); 

• Odluka o zatvaranju Javnih poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje 

razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara u 2018. (za mjere 4., 5., 6., 7. i 9.); 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Demaring d.o.o.)-PP; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (CUP UP d.o.o.)-RECER.;  

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Esco-Fofonjka d.o.o.)-RECER.; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Lecotech d.o.o.)-RECER.; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Sirovina d.o.o.)-RECER.;  

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Radiona Unger)-RECER.; 

• Odluka o dodjeli gradskog prostora na korištenje u Bjelovaru, Tomaša Masaryka 8, 

Hrvatskom pedagoškom-književnom zboru; 

• Odluka o dodjeli gradskog prostora na korištenje u Bjelovaru, Tomaša Masaryka 8, 

Udruzi proizvođača sira „Bjelovarski kvargl“; 

• Ugovor broj 11-04/17-U o pružanju usluga savjetovanja u području brandinga i 

komunikacije; 

• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu edukacije i obrazovanja 

kroz projekt „Kotač promjene”; 

• Ugovor br. 9-04-U/18 za uslugu edukacije i obrazovanja kroz projekt „Kotač 

promjene”; 

• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave 

radova na projektu „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar, na adresi Trg 

A. G. Matoša 8a u Bjelovaru“; 

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

pozornice u 2018. godini; 

• Ugovor br. 8-07-U/18 za najam razglasa, rasvjete i pozornice u 2018. godini 

• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu Idejnog projekta 

rekonstrukcije i dogradnje II. OŠ – PŠ Ždralovi; 

• Ugovor br. 7-07-U/18 za izradu Idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje II. OŠ 

Bjelovar – PŠ Ždralovi; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za uslugu  stručnog nadzora i 

koordinatora II na radovima iz projekta „Energetska obnova II. Osnovne škole Bjelovar 

na adresi Ivana Viteza Trnskog 19 u Bjelovaru“; 

• Ugovor broj 3-07-U/18  za uslugu  stručnog nadzora i koordinatora II na radovima iz 

projekta „Energetska obnova II. Osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza 

Trnskog 19 u Bjelovaru“; 

• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave 

radova za Rekonstrukciju nerazvrstane ceste – Staroplavnička ulica u Starim 

Plavnicama; 

• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za 

obavljanje usluge skloništa za životinje sa područja Grada Bjelovara u razdoblju od 

jedne godine;  
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• Odluka o organizaciji Startup Bjelovar 2018. – „Najbolja poduzetnička ideja u 

Bjelovaru“; 

• Odluka o koorganiziranju Startup Europe Week Bjelovar; 

• Odluka o organiziranju manifestacije „Pisanicom do Uskrsa“; 

• Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravno vijeća Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Bjelovara; 

• Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja 

gospodarstva Grada Bjelovara za 2018. godinu; 

• Odluka o imenovanju radne skupine za osnivanje Poslovne zone Korenovo na 

području Grada Bjelovara; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti 

poduzetnika početnika od 2018.-2020. godine;    

• Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za nabavu i ugradnju strojeva i 

opreme od 2018.-2020.godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za (re)certificiranje proizvoda i 

procesa od 2018.-2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima od 

2018.-2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za izradu projektnih prijedloga za 

sufinanciranje iz fondova Europske unije od 2018.-2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora izradu projektnih prijedloga za 

izlaganje na sajmovima od 2018.-2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za razvoj komercijalizacije inovativnog 

proizvoda ili usluga od 2018.-2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za poticanje radnog mjesta od 2018.-

2020. godine; 

• Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za stručno obrazovanje i 

osposobljavanje zaposlenika poduzetnika od 2018.-2020. godine; 

• Odluka o raspisivanju Javnih poziva o bespovratnim potporama za poticanje razvoja 

malog i srednjeg poduzetništva na području grada Bjelovara za 2018. godinu; 

• Ugovor za uslugu savjetovanja u pripremi i izradi 2 (dva) projektna prijedloga i 

projektne dokumentacije (Pješačke staze u naseljima Prgomelje i Rajić) u sklopu 

javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja 

komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u 2018. godini  

zaključen s Tehnološkim parkom Bjelovar d.o.o.; 

• Sporazum o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta zaključen između 

Ministarstva unutarnjih poslova  i Grada Bjelovara; 

• Ugovor o korištenju mreže (kategorija poduzetništvo - niski napon) broj 4006-18-

000719 zaključen s HEP  Elektra Bjelovar; 

• Ugovor o poslovnom savjetovanju za izradu natječajne dokumentacije Poziva na 

dostavu projektnih prijedloga "Provedba Programa izobrazno - informativnih aktivnosti 

o održivom gospodarenju otpadom" Referentna oznaka: KK.06.3.1.07. temeljem 

Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. zaključen s 

trgovačkim društvom LOGIČKA MATRICA d.o.o.; 
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• Ugovor o poslovnom savjetovanju za izradu projektnog prijedloga za prijavu na 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga – otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva 

"Građenje reciklažnih dvorišta" Referentna oznaka: KK.06.3.1.03. temeljem 

Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK)  2014.-2020. zaključen s 

trgovačkim društvom LOGIČKA MATRICA d.o.o.; 

• Anex br. 3 Ugovora o kratkoročnoj pozajmici između Grada Bjelovara i Tehnološkog 

parka Bjelovar d.o.o.; 

•  Dodatak br.4 Ugovora o preuzimanju duga od 20. siječnja 2014. između Grada 

Bjelovara i Gradskog poduzeća za upravljanje športskim objektima; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi III. (ciljanih) izmjena i dopuna 

Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara  

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o postupku i visini naknade za osnivanje 

prava služnosti na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja 

Grad Bjelovar; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dodjeli obavljanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 

području grada Bjelovara; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o mjerama za sprječavanje nepropisanog 

odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području grada 

Bjelovara; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju 

zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa općih mjera poticanja razvoja 

poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018. do 2020. godine; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 

2018. do 2020. godine; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu 

sredstava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proširenju Poslovne zone JUG; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proširenju Poslovne zone ISTOK; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta Sporazuma o 

međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom 

Grada Bjelovara od 2018. do 2023. godine; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Informacije vezane uz 

nedonošenje Izvješća o izvršenju plana Gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 

2017. godinu; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije 

za obavljanje dimnjačarskih poslova na I dimnjačarskom području Grada Bjelovara; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije 

za obavljanje dimnjačarskih poslova na III dimnjačarskom području Grada Bjelovara; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije 

za obavljanje dimnjačarskih poslova na IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara; 



54 

 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Informacije vezane uz 

nedonošenje Izvješća o izvršenju plana Gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 

2017. godinu; 

• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara; 

• Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o osnivanju Poslovne zone Korenovo; 

• Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o sufinanciranju troškova uklanjanja, 

zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanje novog na objekte s područja grada 

Bjelovara; 

• Zaključak o prihvaćanju Prijedloga plana mreže dječjih vrtića na području grada; 

• Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 

bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 

osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2018. godinu; 

• Zaključak o prihvaćanju Prijedloga pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa 

nenaplativih potraživanja; 

• Zaključak o prihvaćanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu; 

• Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi 

Borik – Lepirac k.č.br. 3735, k.o. Grad Bjelovar; 

• Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara 

za 2018. godinu; 

• Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva; 

• Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Urbanističkog plana uređenja „Kompleksa starog paromlina“; 

• Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za gospodarenje nekretninama u 

vlasništvu Grada Bjelovara; 

• Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupcima otpisa nenaplativih potraživanja; 

• Odluka o određivanju koordinatora za potrebe novog programa uredskog 

poslovanja; 

• Pravilnik o stimulacijama, dodacima na plaću i prekovremenom radu; 

• Odluka o imenovanju Povjerenstva za sudjelovanje u postupku izlaganja na javni 

uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i postupku obnove zemljišnih knjiga 

u k.o. Grad Bjelovar;  

• Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti 

zemljišta u Ulici Brune Bušića; 

• Ugovor o djelu – procjena vrijednosti zemljišta u Ulici Brune Bušića; 

• Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje poslova 

procjene vrijednosti nekretnine  kčbr. 501/36 k.o. Grad Bjelovar; 

• Ugovor od djelu procjena vrijednosti nekretnine kčbr. 501/36 k.o. Grad Bjelovar; 

• Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje poslova 

procjene vrijednosti nekretnina kčbr. 1342/51 i 1342/52 k.o. Ždralovi; 

• Ugovor o djelu – procjena vrijednosti nekretnina kčbr. 1342/51 i 1342/52 k.o. 

Ždralovi; 

• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara 

(Ulica Matice hrvatske) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar; 
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• Brisovna očitovanja  (10 očitovanja); 

• Odluka o produženju roka trgovačkom društvu „Čazmatrans Nova d.o.o.“ za 

izgradnju poslovnog objekta; 

• Anex ugovora o kupoprodaji nekretnine; 

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

vlasništvu Grada Bjelovara na dan 31.12.2017.; 

• Odluka o otpisu sitnog inventara; 

• Odluka o otpisu osnovnih sredstava; 

• Odluka o prihvaćanju popisa novčanih sredstava, potraživanja i obveza po osnovu 

stanova na kojima postoji stanarsko pravo na dan 31.12.2017.; 

• Odluka o prihvaćanju popisa novčanih sredstava, potraživanja i obveza, potrošnog 

materijala i zaliha robe u čajnoj kuhinji Grada Bjelovara na dan 31. 12. 2017.; 

• Odluka o davanju na korištenje Nogometnom klubu „Napredak“ Rajić 

poljoprivrednog zemljišta čkbr. 846/5 , k.o. Rajić Gudovački; 

• Ugovor o korištenju poljoprivrednog zemljišta; 

•  Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i 

neizgrađenog građevinskog zemljišta; 

• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara 

(k.o. Grad Bjelovar i k.o. Gornje Plavnice) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar; 

• Ugovor o osnivanju prava služnosti izgradnje sustava javne odvodnje grada 

Bjelovara – Gornje Plavnice na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara; 

• Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za procjenu zakupa zemljišta; 

• Ugovor o djelu (3 ugovora); 

• Odluka o izmjeni odluke o prodaji nekretnine u k.o. Prgomelje; 

• Anex kupoprodajnom ugovoru; 

• Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za gospodarenje nekretninama u 

vlasništvu Grada Bjelovara; 

• Odluka o sklapanju ugovora o djelu za procjenu zemljišta kčbr. 1604 k.o. Prgomelje; 

• Odluka od davanju u zakup zemljišta u k.o. Bjelovar – Sredice; 

• Ugovor o zakupu zemljišta ( 7 ugovora) ; 

• Odluka o davanju u zakup zemljišta u k.o. Bjelovar – Sredice; 

• Odluka o davanju u zakup zemljišta u k.o. Grad Bjelovar (2 Odluke); 

• Odluka o davanju u zakup zemljišta u k.o. Grad Bjelovar i k.o. Gornje Plavnice; 

• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava građenja radi izgradnje 

poslovne zgrade u sklopu projekta tržnice; 

• Javni natječaj za osnivanje prava građenja poslovne zgrade u sklopu projekta 

tržnice javnim prikupljanjem ponuda; 

• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu grada Bjelovara 

(k.o. Bjelovar – Sredice) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar; 

• Ugovor o osnivanju prava služnosti rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u UIici 

Male Sredice; 

• Odluka o sklapanju ugovora od jelu za obavljanje posla procjene vrijednosti zakupa 

dijela nekretnine kčbr. 4462, k.o. Grad Bjelovar; 
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• Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. 

Bjelovar, Ferde Livadića 14a, na Cjenik usluge skupljanja, odvoza i  odlaganja komunalnog 

otpada na području Grada Bjelovara; 

• Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na I dimnjačarskom području 

Grada Bjelovara zaključen s Draganom Okrugićem, vlasnikom  dimnjačarskog obrta 

"Dimko",  Bjelovar; 

• Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na III dimnjačarskom području 

Grada Bjelovara zaključen s Draganom Okrugićem, vlasnikom  dimnjačarskog obrta 

"Dimko",  Bjelovar; 

• Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na IV dimnjačarskom području 

Grada Bjelovara zaključen s Zdravkom Jankovićem, vlasnikom dimnjačarskog obrta  iz 

Ciglene;  

• Ugovor o provedbi stručnog nadzora nad sistematskom preventivnom deratizacijom za 

područje Grada Bjelovara za 2018. godinu zaključen s Zavodom za  javno zdravstvo 

Bjelovarsko-bilogorske županije; 

• Ugovor br. 49-06-U/18 za izradu Plana održive mobilnosti Grada Bjelovara te izradu 

Strategije pametnog upravljanja prometnim sustavom zaključen sa Sveučilištem  u 

Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti; 

• Ugovor  br. 51-06-U/18  o izradi projektne dokumentacije - Glavnog projekta za uređenje 

Gradskog bazena Bjelovar sklopljen s B-PROJEKT d.o.o. Trojstveni Markovac; 

• Odluka o odabiru  u  postupku jednostavne  nabave za uređenje sunčališta na gradskom 

bazenu;  

• Ugovor br. 20-05-Ra/18 za uređenje sunčališta na gradskom bazenu;  

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za opločenje površina na gradskom 

bazenu;  

• Ugovor br. 22-05-Ra/18 za opločenje površina na gradskom bazenu; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za radove na uređenju svlačionica i 

sanitarija  Gradskog bazena; 

• Ugovor br. 23 – 05-Ra/18 za radove na uređenju svlačionica i sanitarija Gradskog 

bazena; 

• Odluka o odabiru za izradu glavnog projekta za Gradski stadion na lokaciji Poljana dr. 

F. Tuđmana u Bjelovaru; 

• Ugovor br. 6-05-U/18 za izradu glavnog projekta za Gradski stadion na lokaciji Poljana 

dr. F. Tuđmana u Bjelovaru; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za izgradnju društvenog doma MO 

Gornje Plavnice – faza III: uređenje okoliša i izgradnja prometne površine; 

• Ugovor br. 16 – 05-Ra/18 za izgradnju društvenog doma MO Gornje Plavnice  - faza III: 

uređenje okoliša i izgradnja prometne površine; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za isporuku i postavu dječjeg bazena 

na  gradskom bazenu; 

• Ugovor br. 24-05-Ro/18 za isporuku i postavu dječjeg bazena na  gradskom bazenu;  

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za radove tekućeg i investicijskog 

održavanja građevinskih objekata na Gradskim bazenima; 

• Ugovor br. 1 – 05-Ra/18 za radove tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih 

objekata na Gradskim bazenima;  
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• Odluka o odabiru u  postupku javne nabave za Uslugu skloništa za životinje sa područja 

Grada Bjelovara u razdoblju od jedne godine; 

• Ugovor br. 27-06-U/18 za obavljanje usluge skloništa za životinje sa područja Grada 

Bjelovara u razdoblju od jedne godine; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za izradu Plana održive mobilnosti 

grada Bjelovara te izradu Strategije pametnog upravljanja prometnim sustavom; 

• Ugovor br. 49- 06-U/18 za  izradu Plana održive mobilnosti grada Bjelovara te izradu 

Strategije pametnog upravljanja prometnim sustavom; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za izgradnju pješačke staze s 

oborinskom odvodnjom u naselju Prgomelje – dionica PRGOMELJE II – sjever; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za nabavu dugoročnog kredita od 

14.000.000,00 kn za izgradnju gradskog stadiona na Poljani dr. Franje Tuđmana u 

Bjelovaru;  

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. DR. A. STARČEVIĆ (7 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. CIGLENA (2 ugovora);  

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. GUDOVAC (6 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. HRGOVLJANI (7 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. KOKINAC (3 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. NOVOSELJANI (2 ugovora) ; 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. OBROVNICA (3 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. STARE PLAVNICE (13 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. S. RADIĆ (10 ugovora); 

• Ugovor o zakupu sportske dvorane u M.O. GUDOVAC (9 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. TOMAŠ (2 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. TROJSTVENI MARKOVAC (6 ugovora); 

• Ugovor o zakupu dvorane u M.O. – VELIKO KORENOVO (7 ugovora);  

• Zahtjev za predujam za projekt Energetska obnova zgrade II. osnovne škole Bjelovar 

na adresi Ivana Viteza Trnskog 19, Bjelovar KK.04.2.1.03.0065; 

• Ugovor o stručnom nadzoru (stručni nadzor za radove održavanja i uređenja gradskog 

bazena); 

• Odluka o priznavanju ulaganja za izvedene radove u poslovnom prostoru u prizemlju 

zgrade mjesnog odbora u Galovcu; 

• Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju  obrtnika  Bjelovar (sredstva 

namijenjena za zakup izložbenog prostora na 14. Međunarodnom  pčelarskom sajmu u 

Gudovcu te zakup izložbenog prostora na 23. Međunarodnom sajmu Viroexpo u Virovitici);  

• Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju  obrtnika  Bjelovar(sredstva su 

namijenjena za zakup izložbenog prostora na 21. Proljetnom međunarodnom sajmu u 

Gudovcu); 

• Izjava Prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i 

ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i 

Izjava o partnerstvu za projekt “Vrtići po želji roditelja“; 

• Izjava Prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i 

ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i 

Izjava o partnerstvu za projekt „Aktivna starost“; 

• Odluka o prihvaćanju partnerstava na projektu „Lokalni volonterski centar UTIB“; 
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• Izjava o partnerstvu za projekt „Lokalni volonterski centar UTIB“;  

• Odluka o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i 

obnove pročelja i krovova građevina; 

• Odluka o prijavi projekta „Postavljanje interaktivnog panela u funkciji spomen-obilježja 

žrtvama stradalim u Domovinskom ratu“ na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, 

postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu 

sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini, Ministarstva hrvatskih 

branitelja;  

• Sporazum o partnerstvu na projektu „Postavljanje interaktivnog panela u funkciji 

spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu“ na Javni poziv za sufinanciranje 

izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom 

ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini, Ministarstva 

hrvatskih branitelja; 

• Zahtjev za sufinanciranje spomen-obilježja Obrazac C – za rješenja dobivena bez 

natječaja na projektu „Postavljanje interaktivnog panela u funkciji spomen-obilježja 

žrtvama stradalim u Domovinskom ratu“ na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, 

postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu 

sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini, Ministarstva hrvatskih 

branitelja; 

• Ugovor o sufinanciranju projekta „Revitalizacija Gradskog bazena Bjelovar“ na 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;  

• Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 2 za projekt Energetska obnova Dječjeg vrtića 

Bjelovar na adresi Trg A.G.Matoša 8A, Bjelovar, KK.04.2.1.03.0077, Europski fond za 

regionalni razvoj; 

• Dopis o dostavi Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 2 za projekt Energetska obnova 

Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg A.G.Matoša 8A, Bjelovar, KK.04.2.1.03.0077, 

Europski fond za regionalni razvoj; 

• Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 2 za projekt Energetska obnova 

Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg A.G.Matoša 8A, Bjelovar, KK.04.2.1.03.0077, 

Europski fond za regionalni razvoj; 

• Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 1 za projekt „Djetinjstvo bez gladi“, 

Fond europske pomoći za najpotrebitije; 

• Odluka o partnerstvu na projektu udruzi Mandala joga studio „Za zdravlje zajedno“ na 

natječaj Naš doprinos zajednici objavljenog od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog 

društva; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Demaring d.o.o. – poticanje radnog 

mjesta; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Sirovina d.o.o. – poticanje radnog 

mjesta; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Elektrometal Nova d.o.o. – poticanje 

radnog mjesta ; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti ugostiteljskom obrtu Art-eria – poticanje 

radnog mjesta; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Cup up d.o.o. – poticanje radnog 

mjesta; 
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• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Zdravlje i ljepota Coner d.o.o. – 

obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika poduzetnika; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Alibi d.o.o. – poduzetnik početnik; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Aluind d.o.o. – poduzetnik početnik; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Z-dent d.o.o. – poduzetnik početnik; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki GP-Kvido j.d.o.o. – poduzetnik 

početnik; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (GP-Kvido 

j.d.o.o.)-PP; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki MS Plan j.d.o.o. – poduzetnik 

početnik; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Opes grupa d.o.o. – poduzetnik 

početnik; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Multi corp j.d.o.o. –poduzetnik 

početnik; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Multi 

corp j.d.o.o.)-PP; 

•  Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Protecta Horvat d.o.o. – poticanje 

radnog mjesta; 

•  Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Inox-tim j.d.o.o. – poduzetnik 

početnik; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Inox-tim 

j.d.o.o.)-PP; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Tree d.o.o. – poduzetnik početnik; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Tree 

d.o.o.)-PP; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Difon d.o.o. – poduzetnik početnik; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Gema servisi j.d.o.o. – poduzetnik 

početnik; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Oblizek d.o.o. – poduzetnik početnik; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Oblizek 

d.o.o.)-PP; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti obrtu ID-Medit – poduzetnik početnik, 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Obrt ID-

Medit)-PP, 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Ivsha j.d.o.o.– poduzetnik početnik; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Ivsha 

j.d.o.o.)-PP; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti Obrtu Mascotta – strojevi i oprema; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Obrt 

Mascotta)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki KB Color d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrt5ki RN jd.o.o. – strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki IT Management j.d.o.o.– strojevi i 

oprema; 
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• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Hruby d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti Obrtu Media-M – strojevi i oprema; 

•  Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (obrt 

Media-M)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Javoršped d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Geo-Tom d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Herba d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Demaring d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki MB Trgotrans d.o.o.– strojevi i 

oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti obrtu Bilanca– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti obrtu Zlatarni Černi– strojevi i oprema; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (obrt 

Zlatarna Černi)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Lider d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti obrtu Drveni krović– strojevi i oprema; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Obrt Drveni 

krović)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti Radioni za obradu drveta Unger – strojevi i 

oprema; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Radiona 

za obradu drveta Unger)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti Ugostiteljskom obrtu Garfield – strojevi i 

oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Profi-agro d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Profi-agro 

d.o.o.)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Bel-Bau d.o.o. – poticanje radnog 

mjesta; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki H.G.L. Tomo d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Ening d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Bel-Bau d.o.o.– strojevi i oprema;  

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Be-Bau 

d.o.o.)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Sirovina d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Elektrometal nova d.o.o.– strojevi i 

oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Lecotech d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti ugostiteljskom obrtu Art-eria– strojevi i 

oprema; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (UO Art-

eria)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti elektroinstalacijskom obrtu Krčelić– strojevi 

i oprema; 
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• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti ugostiteljskom frizerskom obrtu Ameli– 

strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Masiva d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Opes grupi d.o.o.– strojevi i oprema;  

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Opes 

grupa d.o.o.)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Begić d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki ST Line d.o.o.– strojevi i oprema; 

•  Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (ST Line 

d.o.o.)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Proizvodnja Javor d.o.o.– strojevi i 

oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti Obrtu Termodom – strojevi i oprema; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Obrt 

Termodom, vl. Božo Gelo)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Metalac d.o.o. – strojevi i oprema; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Metalac 

d.o.o.)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Pob d.o.o. – sajmovi; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Šamec d.o.o. – poticanje radnog 

mjesta; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Mas montaža d.o.o. – poticanje 

radnog mjesta; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Opes grupa d.o.o. – poticanje 

radnog mjesta; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Radiona grupa j.d.o.o. – poticanje 

radnog mjesta; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki BMB medicinska pedikura d.o.o. – 

poticanje radnog mjesta; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti obrtu za ugostiteljstvo Vinko– strojevi i 

oprema; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (UO 

Vinko)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti obrtu za knjigovodstvene usluge Biser– 

strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki AG Dom d.o.o.– strojevi i oprema;  

•  Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (AG Dom 

d.o.o.)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Stimo d.o.o.– strojevi i oprema;  

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Metra d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Evita j.d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Tree d.o.o.– strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki H.G.L. Tomo d.o.o.– obrazovanje i 

osposobljavanje zaposlenika poduzetnika; 
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• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Tree d.o.o.– obrazovanje i 

osposobljavanje zaposlenika poduzetnika; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki BMB medicinska pedikura d.o.o. – 

obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika poduzetnika; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Pob d.o.o. – poticanje radnog 

mjesta; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Limarija Sabljak d.o.o. – poticanje 

radnog mjesta; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Matić promet d.o.o. – poticanje radnog 

mjesta; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki UGT Invest d.o.o. – obrazovanje i 

osposobljavanje zaposlenika poduzetnika; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Dast d.o.o. – obrazovanje i 

osposobljavanje zaposlenika poduzetnika; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki DS gradnja d.o.o. – obrazovanje i 

osposobljavanje zaposlenika poduzetnika; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Dias gradnja d.o.o. – obrazovanje i 

osposobljavanje zaposlenika poduzetnika; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Matak j.d.o.o. – obrazovanje i 

osposobljavanje zaposlenika poduzetnika; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki MLP Montaža d.o.o. – obrazovanje i 

osposobljavanje zaposlenika poduzetnika; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Geo Tom d.o.o. – obrazovanje i 

osposobljavanje zaposlenika poduzetnika; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti obrtu, frizerskom salonu Ljiljana – strojevi i 

oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti obrtu za preradu drveta Romil – strojevi i 

oprema;  

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Aspazia d.o.o. - strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Bolero d.o.o. - strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Vik Iverali d.o.o. - strojevi i oprema; 

• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Vik Iverali 

d.o.o.)-SO; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki UGT invest d.o.o. - strojevi i oprema; 

• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti tvrtki Dast d.o.o. - strojevi i oprema; 

• Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava za jednogodišnje 

programe / projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2017. godinu; 

• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja, usmenim nadmetanjem, za davanje u zakup 

poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Gudovcu, površine 79,36 m2; 

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za očuvanje pčelinjeg fonda u 2018. godini (39 

Odluka); 

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za obnovu postojećeg trajnog nasada u 2018. 

godini; 

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za analizu poljoprivrednog zemljišta i 

kalcifikaciju tla u 2018. godini; 



63 

 

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za analizu poljoprivrednog zemljišta i 

kalcifikaciju tla u 2018. godini (2 Odluke); 

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za nabavu i postavljanje novih plastenika i 

staklenika u 2018. godini; 

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za dodjelu potpore za cjeloživotno obrazovanje 

u 2018. godini; 

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za ekološku proizvodnju u 2018. godini; 

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za podizanje trajnih nasada ili proširenje 

postojećeg u 2018. godini (3 Odluke); 

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za godišnji zakup prodajnog mjesta na 

gradskoj tržnici u 2018. godini (13 Odluka);  

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za proizvodnju povrća, cvijeća, i sjemena u 

zatvorenome prostoru u 2018. godini; 

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za izgradnju i opremanje prostora za preradu 

u poljoprivredi u 2018. godini; 

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za godišnji zakup prodajnog mjesta na 

gradskoj tržnici Bjelovar u 2018. godini; 

• Izjava Prijavitelja o odricanju od prava na prigovor za projekt „Energetska obnova 

zgrade područne škole Gudovac“ na adresi Gudovac 128, Gudovac; 

• Ugovor o djelu, Izrada Procjembenog elaborata za kčbr. 409, 410, 411, 412 i 413 k.o. 

Gudovac, svrha darovanje Gradu za građenje vrtića; 

• Ugovor br. 3-05-Ro/18 za dobavu i ugradnju preljevne rešetke bazena, sklopljen sa  

tvrtkom ERDEC d.o.o. Đurđevac; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za uređenje sunčališta na gradskom 

bazenu za uslugu najma uređaja za ispisivanje; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne nabave za isporuku i ugradnju opreme 

dječjeg igrališta na gradskom bazenu; 

• Ugovor br. 21-05-Ro/18za isporuku i ugradnju opreme dječjeg igrališta na gradskom 

bazenu; 

• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave radova 

za Izgradnju pješačke staze s oborinskom odvodnjom u naselju Prgomelje – dionica 

PRGOMELJE I – sjever; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za uređenje terase Gradskog 

bazena Bjelovar; 

• Ugovor br. 19-06-Ra/18 za uređenje terase Gradskog bazena Bjelovar; 

• Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave radova 

za Izgradnju pješačke staze s oborinskom odvodnjom u naselju Prgomelje – dionica 

PRGOMELJE I – sjever, 

• Oluka o odabiru u  postupku jednostavne nabave za uslugu deratizacije područja Grada 

Bjelovara u 2018. godini; 

• Ugovor br. 28- 06-U/18 za uslugu obvezne preventivne deratizacije u 2018. godini na 

području Grada Bjelovara; 

• Ugovor br. 10-05-Ra/18 za izgradnju pješačke staze s oborinskom odvodnjom u naselju 

Prgomelje – dionica PRGOMELJE II – sjever; 
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• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za izgradnju pristupne ceste u zoni 

„JUG“ – prilaz Pakračkoj; 

• Odluka o odabiru usluga voditelja projekta „Odvoji po boji!“; 

• Ugovor br. 53-06-U/18 za uslugu voditelja projekta „Odvoji po boji!“; 

• Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Stručno 

vijeće Kulturnoga i multimedijskoga centra Bjelovar; 

• Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz 

sredstva Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu; 

• Odluka o sufinanciranju smještaja djece s područja Grada Bjelovara u Dječjem vrtiću 

„Palčica“ iz Rovišća;  

• Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz 

sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu; 

• Odluka o jednokratnom sufinanciranju programa Upoznavanje s vodom Dječjem vrtiću 

„ Ciciban“ iz Bjelovara; 

• Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima 

udruga pristiglim na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekta udruga 

Grada Bjelovara za 2018. godinu; 

• Izmjena i dopuna Odluke o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava 

programima i projektima udruga pristiglim na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih 

programa i projekta udruga Grada Bjelovara za 2018. godinu; 

• Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz 

sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu; 

• Odluka o jednokratnom sufinanciranju programa škole plivanja Dječjem vrtiću "Osmijeh“ 

iz Bjelovara; 

• Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava 

programima i projektima udruga pristiglim na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih 

programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2018. godinu; 

• Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz 

sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu; 

• Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz 

sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu; 

• Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz 

sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu; 

• Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz 

sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu; 

• Ugovor br. 13-05-U/18 o izradi projekta energetske obnove Društvenog doma  

Hrgovljani, sklopljen između Grada Bjelovara i  B-PROJEKT d.o.o.; 

• Ugovor br. 14-05-U/18 o izradi projekta energetske obnove Društvenog doma Stare 

Plavnice, sklopljen između Grada Bjelovara i  B-PROJEKT d.o.o.; 

• Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Mjesnog doma u Gudovcu, 

površine 79,36 m2; 

• Odluku o  davanju stana u najam (3 odluke); 

• Dodatak Ugovora o sufinanciranju izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja 

žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj,  
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• Izjava prijavitelja za projekt „I ja sam tu …“ na Poziv Širenje mreže socijalnih usluga u 

zajednici – Faza I; 

• Dopis o dostavi Bjanko zadužnice za projekt „Revitalizacija Gradskog bazena Bjelovar“, 

Ugovor o sufinanciranju broj: 08-F-R-0506/18-07, ref. broj: PPRR133;  

• GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - 

TELECOMMUNICATIONS SECTOR, AGREEMENT No INEA/CEF/ICT/A2017/1557629; 

• MANDATE 21 FOR GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE 

FACILITY (CEF) - TELECOMMUNICATIONS SECTOR, AGREEMENT No 

INEA/CEF/ICT/A2017/1557629; 

• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama 

iz područja gospodarstva grada Bjelovara za 2018. godinu (Centar za inkluziju i socijalne 

usluge); 

• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama 

iz područja gospodarstva grada Bjelovara za 2018. godinu (Udruga „Bjelovarski graničari-

Husari 1756“); 

• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama 

iz područja gospodarstva grada Bjelovara za 2018. godinu (Udruga proizvođača sira 

„Bjelovarski kvargl“); 

• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama 

iz područja gospodarstva grada Bjelovara za 2018. godinu (Udruga za zaštitu potrošača 

BBŽ „Garešnica““); 

• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama 

iz područja gospodarstva grada Bjelovara za 2018. godinu (Udruga žena Gudovac); 

• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama 

iz područja gospodarstva grada Bjelovara za 2018. godinu (Udruga uzgajivača njemačkih 

ovčara „Njemački ovčar-Bjelovar“); 

• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama 

iz područja gospodarstva grada Bjelovara za 2018. godinu (Udruga uzgajatelja malih 

životinja „Mali uzgajatelj“); 

• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama 

iz područja gospodarstva grada Bjelovara za 2018. godinu (Socijalna zadruga „Pružimo 

ruke“); 

• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama 

iz područja gospodarstva grada Bjelovara za 2018. godinu (Udruga voćara „Dar Bilogore“); 

• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama 

iz područja gospodarstva grada Bjelovara za 2018. godinu (Pčelarska udruga „Bilogora“ 

Bjelovar); 

• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama 

iz područja gospodarstva grada Bjelovara za 2018. godinu (Hrvatski savez uzgajivača 

ovaca i koza);  

• Ugovor br. 13-05-U/18 o izradi projekta energetske obnove Društvenog doma 

Hrgovljani, sklopljen između Grada Bjelovara i B-PROJEKT d.o.o.; 

• Ugovor br. 14-05-U/18 o izradi projekta energetske obnove Društvenog doma Stare 

Plavnice, sklopljen između Grada Bjelovara i B-PROJEKT d.o.o.; 

• Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i 

ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i 
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Izjava o partnerstvu za projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i 

edukaciju“, prijavljenog u okviru ESF-a „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-faza 

1“; 

• Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i 

ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i 

Izjava o partnerstvu za projekt „Sigurna kuća – podizanje kvalitete psihosocijalne podrške 

i boravka“, prijavljenog u okviru ESF-a „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-faza 1“; 

• Ugovor o poslovnoj suradnji s tvrtkom BDC d.o.o.  za izradu projektnih prijava „Inicijativa 

za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“ prijavljen u okviru ESF-a „Širenje mreže 

socijalnih usluga u zajednici-faza 1“; 

• Ugovor o poslovnoj suradnji s tvrtkom BDC d.o.o.  za izradu projektnih „Sigurna kuća – 

podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“ prijavljen u okviru ESF-a „Širenje 

mreže socijalnih usluga u zajednici-faza 1“; 

• Završno izvješće o realizaciji projekta „Izrada projektne dokumentacije za građenje 

reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta „Doline“ prema Fondu za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost; 

• Zahtjev korisnika za isplatom sredstava za projekt „Izrada projektne dokumentacije za 

građenje reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta „Doline“ prema Fondu za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost; 

• Dopis  o dostavi dokumentacije za isplatu odobrenih sredstava Fonda za zaštitu okoliša 

i energetsku učinkovitost za projekt „Izrada projektne dokumentacije za građenje 

reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta „Doline“; 

• Obavijest Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o odustajanju od 

potpisivanja Ugovora o sufinanciranju br. 08-F-U-0728/18-07 za projektni prijedlog „Izrada 

projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove građevine javne i društvene namjene 

dječjeg vrtića u naselju Ždralovi“; 

• Obavijest Regionalnoj razvojnoj agenciji Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. o 

odustajanju od potpisivanja Ugovora o sufinanciranju br. 08-F-U-0728/18-07 za projektni 

prijedlog „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove građevine javne i 

društvene namjene dječjeg vrtića u naselju Ždralovi“; 

• Izjava o PDV-u za prijavu projekta „Nabava električnih bicikla“ na Javni poziv za 

neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama 

određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava Fonda 2018.; 

• Izjava o osiguranju vlastitih sredstava za prijavu projekta „Nabava električnih bicikla“ na 

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim 

osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava Fonda 2018.; 

• Prijavni obrazac za prijavu projekta „Nabava električnih bicikla“ na Javni poziv za 

neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama 

određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava Fonda 2018.; 

• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu “Putujemo Bjelovarsko-bilogorskom 

županijom“, Udruga Zvrk Bjelovar; 

• Izjava o partnerstvu na projektu “Upoznajemo Bjelovarsko-bilogorsku županiju“, Udruga 

Zvrk Bjelovar; 

• Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Mali Olimpijac“ (DŠR Mali Olimpijac) za 

prijavu na Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i 

športskih natjecanja u 2018. godini; 
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• Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Škola futsala MNK Bjelovar“ 

(Malonogometni klub Bjelovar) za prijavu na Natječaj za sufinanciranje športskih programa 

poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini; 

• Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Mali avanturist“ (DŠR Mali Olimpijac) za 

prijavu na Javni natječaj za dodjelu donacija Otp banke d.d. u 2018. godini u sklopu 

donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…„; 

• Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Škola futsala MNK Bjelovar“ 

(Malonogometni klub Bjelovar) za prijavu na Javni natječaj za dodjelu donacija Otp banke 

d.d. u 2018. godini u sklopu donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…“; 

• Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Pomozimo ako možemo“ (Caritas župe Sv. 

Antuna Padovanskog) za prijavu na Javni natječaj za dodjelu donacija Otp banke d.d. u 

2018. godini u sklopu donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…“; 

• Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Mala škola rukometa“ (Rukometni klub 

Bjelovar) za prijavu na Javni natječaj za dodjelu donacija Otp banke d.d. u 2018. godini u 

sklopu donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…“; 

• Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Mali avanturist“ (DŠR Mali Olimpijac) za 

prijavu na natječaj HEP-a za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim 

organizacijama civilnog društva u godini 2018. „Svjetlo na zajedničkom putu“; 

• Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Škola futsala MNK Bjelovar“ 

(Malonogometni klub Bjelovar) na natječaj HEP-a za dodjelu donacija ustanovama, 

udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u godini 2018. „Svjetlo na zajedničkom 

putu“; 

• Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Pomozimo ako možemo“ (Caritas župe Sv. 

Antuna Padovanskog) za prijavu na natječaj HEP-a za dodjelu donacija ustanovama, 

udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u godini 2018. „Svjetlo na zajedničkom 

putu“; 

• Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Mala škola rukometa“ (Rukometni klub 

Bjelovar) za prijavu na natječaj HEP-a za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim 

organizacijama civilnog društva u godini 2018. „Svjetlo na zajedničkom putu“; 

• Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Zajedno za djecu“ (II. Osnovna škola 

Bjelovar) za prijavu na natječaj INA Industrija nafte d.d. za sufinanciranje projekata u 

području zaštite okoliša i prirode 2018. – u okviru programa „Zeleni pojas“; 

• Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Zdrava hrana iz našeg vrta“ (Dječji vrtić 

„Osmijeh“ iz Bjelovara) za prijavu na natječaj INA Industrija nafte d.d. za sufinanciranje 

projekata u području zaštite okoliša i prirode 2018. – u okviru programa „Zeleni pojas“; 

• Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Radničko u srcu“ (Dječji vrtić Bjelovar) za 

prijavu na natječaj INA Industrija nafte d.d. za sufinanciranje projekata u području zaštite 

okoliša i prirode 2018. – u okviru programa „Zeleni pojas“; 

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u 

govedarstvu u 2018. godini ( 6 Odluka); 

• Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje plotkinja u 

govedarstvu (5 Odluka); 

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje teladi tovne pasmine u 2018. 

godini (3 Odluke);  

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za analizu poljoprivrednog zemljišta i 

kalcifikaciju tla u 2018. godini;  
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• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za godišnji zakup prodajnog mjesta na 

gradskoj tržnici Bjelovar u 2018. godini (11 Odluka);  

• Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za izgradnju i opremanje prostora za preradu 

u poljoprivredi u 2018. godini (2 Odluke);  

• Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti za podizanje trajnih nasada ili proširenje 

postojećeg  u 2018. godini;  

• Odluka o isplati novčane naknade; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za isporuku bicikla; 

• Ugovor br. 11-04-Ro/18 za isporuku bicikla; 

• Ugovor br. 1-04-U/18 za uslugu najma uređaja za ispisivanje; 

• Odluka o odabiru u  postupku javne nabave energetska obnova zgrade dječjeg vrtića 

Bjelovar, na adresi Trg A. G. Matoša 8a u Bjelovaru; 

• Ugovor br. 1-07-Ra/18 za energetsku obnovu zgrade dječjeg vrtića Bjelovar, na adresi 

Trg A. G. Matoša 8a u Bjelovaru; 

• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu glavnog projekta 

energetske obnove  Doma učenika na adresi Nazorova 2 u Bjelovaru; 

• Ugovor br. 14-07-U/18 za izradu glavnog projekta energetske obnove  Doma učenika 

na adresi Nazorova 2 u Bjelovaru; 

• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu Stručnog nadzora i 

Koordinatora II  na radovima iz projekta „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG 

VRTIĆA BJELOVAR, NA ADRESI TRG A. G. MATOŠA 8a U BJELOVARU“; 

• Ugovor broj 19-07-u/18  za uslugu  STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II na 

radovima iz projekta „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA BJELOVAR, 

NA ADRESI TRG A. G. MATOŠA 8A U BJELOVARU“; 

• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu projekta energetske obnove 

IV. OŠ i sportske dvorane; 

• Ugovor br. 12-07-U/18 za izradu projekta energetske obnove  IV. OŠ i sportske dvorane; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za izradu projektne dokumentacije 

za izgradnju Dječjeg vrtića Gudovac; 

• Ugovor br. 16-07-U/18 za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića 

Gudovac; 

• Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za izradu glavnog strojarskog 

projekta kotlovnice i podstanice IV OŠ i sportske dvorane; 

• Ugovor br. 13-07-U/18 za izradu glavnog strojarskog projekta kotlovnice i podstanice IV 

OŠ i sportske dvorane; 

• Dodatak br. 1-05-Ra/18-1 Ugovora br. 1-05-Ra/18 za dodatne radove tekućeg i 

investicijskog održavanja građevinskih objekata na Gradskim bazenima; 

• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu izvedbenog projekta za 

građenje Gradskog stadion na lokaciji Poljana dr. F. Tuđmana u Bjelovaru; 

• Dodatak br. 20-05-Ra/18-1 Ugovora br.20-05-Ra/18 za uređenje sunčališta na 

gradskom bazenu; 

• Odluka o odabiru u  postupku javne nabave za opskrbu prirodnim plinom - 2. Ugovor 

temeljem Okvirnog sporazuma br. 3-05/17-Ro od 31.03.2017. godine, za razdoblje od 

jedne godine; 

• Ugovor o opskrbi prirodnim plinom krajnjeg kupca br. 3-05/17-Ro-2; 
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• Odluka o odabiru u  postupku javne nabave: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE 

CESTE – STAROPLAVNIČKA ULICA U STARIM PLAVNICAMA; 

• Ugovor br. 4-06-Ra/18 ZA REKONSTRUKCIJU NERAZVRSTANE CESTE – 

STAROPLAVNIČKA ULICA U STARIM PLAVNICAMA; 

• Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave usluga 

za Provedbu programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju 

otpadom: PROJEKT – „ODVOJI PO BOJI !“; 

• Ugovor br. 12-06-Ra/18 za izgradnju pristupne ceste u zoni „JUG“ – prilaz Pakračkoj; 

• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku jednostavne nabave 

za uslugu stručnog nadzora nad Rekonstrukcijom nerazvrstane ceste – Staroplavnička 

ulica u Starim Plavnicama; 

• Ugovor br. 30-06/U/18 za provođenje dezinsekcije komaraca u 2018. godini na području 

grada Bjelovara zaključen s trgovačkim društvom ADRIA GRUPA d.o.o. Zagreb; 

• Ugovor o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta na području zaštićene 

kulturno-povijesne cjeline zaključen s trgovačkim društvom Vidik d.o.o. Bjelovar; 

• Ugovor br.6 za uslugu savjetovanja u pripremi projektnog prijedloga i projektne 

dokumentacije u sklopu Poziva WIFI4EU temeljem Uredbe (EU) 2017/1953 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. godine o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i 

(EU) 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama 

zaključen s Tehnološkim parkom d.o.o. Bjelovar; 

• Ugovor o nadzoru br. 10-06-U/18 nad radovima na izgradnji pješačke staze s 

oborinskom odvodnjom u Naselju Prgomelje   -  dionica Prgomelje II - Sjever zaključen s 

trgovačkom društvom B-PROJEKT d.o.o. Bjelovar;  

• Ugovor br. 56-06/U/18 za izradu Glavnih projekata izgradnje nadstrešnice, parkirališta i 

uređenje okoliša u Ulici Brune Bušića zaključen s trgovačkom društvom B-PROJEKT d.o.o. 

Bjelovar; 

• Ugovor o nadzoru br. 54-06/18-U na izgradnji dijela pristupne ceste u zoni "Jug", spoj 

na Pakračku zaključen s Uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva, Ljubom Carek iz 

Bjelovara; 

• Ugovor br. 6-III/2017 JTI o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa 

razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini zaključen s Ministarstvom turizma 

Republike Hrvatske,  Prisavlje 14 10000 Zagreb; 

• Strateški plan rada Službe za unutarnju reviziju Grada Bjelovara za razdoblje 2018.-

2020.; 

• Godišnji plan rada Službe za unutarnju reviziju Grada Bjelovara za 2018. godinu; 

• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada 

Bjelovara; 

• Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara; 

• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanja u zakup poljoprivrednog i 

neizgrađenog građevinskog zemljišta; 

• Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara; 

• Odluka o kupnji nekretnine u k.o. Korenovo; 

• Kupoprodajni ugovor (4 Ugovora); 

• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada 

Bjelovara; 
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• Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara; 

• Odluka o raskidu Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta; 

• Odluka o davanju u zakup zemljišta u k.o. Bjelovar-Sredice; 

• Ugovor o zakupu zemljišta (2 Ugovora); 

• Odluka o davanju u zakup zemljišta u k.o. Grad Bjelovar; 

• Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Prgomelje; 

• Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Obrovnica i k.o. Galovac; 

• Odluka o sporazumnom raskidu Predugovora o kupoprodaji nekretnina; 

• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. 

Grad Bjelovar) za korist „Vode usluge“ d.o.o. Bjelovar; 

• Odluka o osnivanju prava služnosti rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u 

Bilogorskoj ulici i Ulici Blajburških žrtava;  

• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. 

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

• Ugovor o osnivanju prava služnosti rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici 

Ivana Kozarčanina; 

• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. 

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

• Ugovor o osnivanju prava služnosti rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u 

Pakračkoj ulici; 

• Odluku o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. 

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

• Ugovor o osnivanju prava služnosti rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda na Trgu 

Stjepana Radića; 

• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. 

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

• Ugovor o osnivanju prava služnosti rekonstrukcije distributivnog centra vodovoda u Ulici 

Augusta Cesarca; 

• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovar (k.o. 

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

• Ugovor o osnivanju prava služnosti rekonstrukcije distributivnog vodovoda u 

Bokokotorskoj ulici; 

• Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja, održavanja i rekonstrukcije 

vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Matice hrvatske na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara; 

• Sporazum o sufinanciranju poslova obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Bjelovar (Zona 

1); 

• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (Ulica 

Antuna Mihanovića) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar; 

• Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja, održavanja i rekonstrukcije 

vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Antuna Mihanovića na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara; 

• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara za 

korist Hrvatskog telekoma d.d. Zagreb; 
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• Ugovor o osnivanju prava služnosti na novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu 

HT-a broj T4.3.1-550/2018 

• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (Ulica 

Svetog Antuna) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar; 

• Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja, održavanja i rekonstrukcije 

vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Svetog Antuna na nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara (sklopljen s „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar); 

• Odluka o kupnji poslovnog prostora u sklopu zgrade MO Gudovac; 

• Izjava o odricanju od svih potraživanja Grada prema Republici Hrvatskoj a u svrhu 

darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske – kčbr. 501/46 (katastarske oznake 

1914/2), površine 41566 m² i 501/26 (katastarske oznake 1914/1, površine 28217 m², k.o. 

Grad Bjelovar) Gradu Bjelovaru; 

• Odluka o isplati dugovanja iza pokojnog Ivice Hajdukovića trovačkom društvu RWE 

Energija d.o.o. Zagreb; 

• Ugovor o darovanju nekretnina u k.o. Gudovac s III.osnovnom školom Bjelovar; 

• Aneks Međuvlasničkog ugovora o podjeli prava vlasništva na suvlasničke dijelove; 

• Izvansudska nagodba o isplati dugovanja iza pokojnog Ivice Hajdukovića; 

• Izjava o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu darovanja 

nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske obuhvaćenih „Poslovnom zonom Korenovo“); 

• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara 

(Patkovac) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar; 

• Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja, održavanja i izgradnje vodoopskrbnog 

cjevovoda u dijelu naselja Patkovac na nekretninama Grada Bjelovara; 

• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara ( A.K. 

Miošića i dr.) za korist HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb; 

• Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (Ulica 

A. K. Miošića i dr.); 

• Odluka o sklapanju ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti 

građevinskog objekta u Bjelovaru, Poljana dr. F. Tuđmana 3/A; 

• Ugovor o djelu – procjena vrijednosti građevinskog objekta u Bjelovaru, Poljana dr. F. 

Tuđmana 3/A; 

• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara radi 

izgradnje Glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Delovi-Javorovac-Bjelovar za korist „Vodne 

usluge“ d.o.o. Bjelovar;  

• Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja, održavanja i izgradnje Glavnog 

vodoopskrbnog cjevovoda Delovi-Javorovac-Bjelovar za korist „Vodne usluge“ d.o.o. 

Bjelovar;  

• Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2018. 

godinu Pučkom otvorenom učilištu Bjelovar;  

• Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada 

Bjelovara za 2018. godinu;  

• Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara 

za 2018. godinu; 

• Odluka o poništenju Natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za kulturu, 

zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove; 
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• Natječaj za izradu idejnog rješenja: Spomen područje „Barutana 1991“ u Bjelovaru; 

• Rješenje o imenovanju dva člana natječajnog povjerenstva koje se osniva u svrhu 

raspisivanja i provedbe Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Kulturnoga 

multimedijskoga centra Bjelovar;  

• Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta 

Bjelovar; 

• Odluka o određivanju koordinatora za potrebe novog programa uredskog poslovanja; 

• Pravilnik o stimulacijama, dodacima na plaću i prekovremenom radu; 

• Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade;  

• Odluka o izradi Procjene rizika;  

• Izmjene i dopune Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada 

Bjelovara;  

• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za nabavu i opremanje vozila sa DVD Bjelovar;  

• Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje redovne djelatnosti 

Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara u 2018. godini; 

• Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za potrebe rada Zajednice   tehničke 

kulture Grada Bjelovara za 2018. godinu;  

• Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Wheel of change (Kotač 

promjene) u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena;  

• Odluka o imenovanju povjerenstva za izbor radnica na poslovima pružanja potpore i 

podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju; 

• Odluka o prijemu radnica u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Wheel of change 

(Kotač promjene) u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena;  

• Izmjene i dopune Odluke o prijemu radnica u radni odnos na određeno vrijeme u 

projektu Wheel of change (Kotač promjene) u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena;  

 

 

 

             GRADONAČELNIK 

                                                                                   

                                                                                             Dario Hrebak  

 

 

 
 


