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PREDMET: Izvješće o radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje
siječanj - lipanj 2019. godine

Sukladno članku 48. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada
Bjelovara“, broj 2/13, 1/18) dostavljam Gradskom vijeću Grada Bjelovara Izvješće o
radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine.
Predlaže se Gradskom vijeću da navedeno Izvješće razmotri i prihvati u
predloženom tekstu.
Na sjednici Gradskog vijeća obrazloženje će dati gradonačelnik Dario Hrebak.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

2

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 011-01/19-01/13
URBROJ: 2103/01-01-19-2
Bjelovar, 28. kolovoza 2019.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA
Temeljem članka 48. stavka 1. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik
Grada Bjelovara", broj 2/13 i 1/18) podnosim Gradskom vijeću Grada Bjelovara
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – LIPANJ 2019. 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 drugom
raspolaganju 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 drugom raspolaganju imovinom, ako je
stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje 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 2019. godine Gradonačelnik je donio 939 općih i
pojedinačnih akata. Donesene su 304 odluke, 47 zaključaka o utvrđivanju prijedloga
općih i drugih akata te drugih zaključaka, 5 rješenja. Sklopljeno je 462 različita ugovora,
8 dodatka ugovoru te 15 sporazuma. Doneseno je više različitih izvješća, planova,
dopisa, objavljeno više javnih poziva i 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.
Nastavno se prikazuju glavne aktivnosti o radu gradonačelnika prema
područjima djelovanja i djelokrugu izvršnih poslova sukladno izvještajima resornih
upravnih odjela Grada Bjelovara.
PREGLED IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA PO UPRAVNIM ODJELIMA

I. PODRUČJE ODGOJA, OBRAZOVANJA I SPORTA
1. PREDŠKOLSKI ODGOJ
U predškolske ustanove Grada Bjelovara smješteno je ukupno 1.022 djece, 480
djece 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 2 djece). Također Grad Bjelovar dodatno sufinancira
djecu smještenu u dadiljinim obrtima (Zajednički obrt za usluge dadilja Palčica za 12
djece, obrt usluge dadilja Rafael za 4 djece, te obrt usluge dadilja Zvjezdica za 11
djece). Sve financijske obveze Grada Bjelovara prema korisnicima u predškolskom
odgoju izvršene su u cijelosti u promatranom razdoblju.
U prvom polugodištu 2019. godine završeni su radovi na energetskoj obnovi
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 iznosu od 3.415.211,98
kn u izvedbi Demaring d.o.o. Bjelovar. Završeno je i opremanje senzorne sobe i
igrališta u Dječjem vrtiću Bjelovar u iznosu od 617.990,38 kn, zajednica ponuditelja
Česma-usluge d.o.o. i Astreja Plus d.o.o. Zagreb.
Za projekt energetske obnove Dječjeg vrtića Bjelovar Radničko naselje Prilaz
II/3, sklopljen je Ugovor u vrijednosti 881.810,93 kn (uz 50% sufinanciranja Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) sa ugovorenim završetkom radova
30.09.2019, izvođač DS gradnja d.o.o. Bjelovar;
Potpisan je Ugovor za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Bjelovar u naselju
Gudovac za jasličku i predškolsku dob djece, izvođač Česma usluge d.o.o. Bjelovar s
iznosom gradnje i opremanja u iznosu od 8.015.415,98 kn i rokom završetka radova
31.08.2020.
2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
U osnovnim školama Grada Bjelovar u novu školsku godinu 2018./2019.
upisano je 3.019 učenika, 734 učenika u I. OŠ, 716 učenika u II. OŠ, 691 učenik u III.
OŠ, 812 učenik u IV. OŠ i 66 učenika u V. OŠ.
Materijalni i financijski rashodi svih pet osnovnih škola financiranih iz
decentraliziranih sredstava u cijelosti su doznačeni školama, te su sufinancirani
dodatni programi: školska kuhinja, projekt EU ''Djetinjstvo bez gladi'' (kroz projekt
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osigurana je prehrana za 911 učenika slabijega imovinskog stanja), program
produženog boravka u I. OŠ Bjelovar, II. OŠ Bjelovar i IV. OŠ Bjelovar, sufinanciranje
troškova predškole, Glazbene škole, projekt EU ''Sinergijom do uspješnije zajednice''
za osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju (kroz projekt
osigurano je 41 pomoćnika u nastavi za 52 učenika), te izdvajanje za projekte
Organizacije za mladež.
S 31.01.2019. završeni su svi radovi na energetskoj obnovi II. OŠ Bjelovar u
ukupnom iznosu projekta od 3.918.500,00 kn.
U prvoj polovici 2019. godine potpisani su sljedeći ugovori o Energetskoj obnovi
zgrada:
- 1. Područna škola Ciglena u Cigleni u iznosu 1.061.951,25 kn sa ugovorenim
završetkom radova 30.09.2019. izvođač Tesarsko-zidarski obrt Sabljak, vl. P.
Sabljak;
- 2. Područna škola Gudovac u Gudovcu u iznosu 1.012.966,74 kn sa
ugovorenim završetkom radova 30.11.2019.; izvođač SLU-KOM d.o.o. Kutina,
- 3. Područna škola Nove Plavnice u iznosu 1.903.175,96 kn sa ugovorenim
završetkom radova 31.10.2019.; izvođač Česma-usluge,
- 4. Područna škola Veliko Korenovo u iznosu 1.081.619,68 kn sa ugovorenim
završetkom radova 30.09.2019.; izvođač Demaring d.o.o.,
- 5. Područna škola Ždralovi u iznosu 1.949.999,61 kn sa ugovorenim
završetkom radova 31.10.2019. izvođač Bel-bau d.o.o., što ukupno iznosi
7.890.868,87 kn ugovorenih radova u prvih šest mjeseci 2019. godine od čega
su bespovratna sredstva iz Europskih fondova u iznosu 4.443.801,21 za
Područne škole Ciglena, V. Korenovo, N. Plavnice, Gudovac i Ždralovi.
- Sa Fondom energetske obnove potpisan je Ugovor za energetsku obnovu I. OŠ
u iznosu od 12.197.422,18 kn i V. OŠ u iznosu 5.757.950,64 kn, dok se za IV.
OŠ čeka ponavljanje prijave krajem godine.
Osim sklopljenih ugovora Gradu su odobreni projekti energetske obnove za PŠ
Kokinac u iznosu 1.126.861,00 sa planiranim završetkom projekta 3/2021., PŠ Gornje
Plavnice u iznosu od 1.101.776,00 kn sa planiranim završetkom projekta 3/2021.
Rad udruga financiran je sukladno Javnom pozivu za financiranje programa ili
projekata udruga iz programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2019.
godinu, te Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih
potpora udrugama iz sredstava proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu.
3. VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Danas na Veleučilištu u Bjelovaru studira na stručnim studijima mehatronike
166 studenata, sestrinstva 474 studenata i računarstva 93 studenta, dok je na
Riječkom Ekonomskom fakultetu 180 studenta.
Uz redovno odvijanje nastavnog procesa, kontinuirano se radi na podizanju
kvalitete nastavnog kadra, opremanju učionica i praktikuma.
Od 01.01. do 30.06.2019. u isplati su bila 74 studenta/korisnika.
U otplati su bila 3 studenska kredita.

5

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, učenici osnovnih škola u programu škole u prirodi,
sportska udruga TKDFOX, DV Caritas Sarajevo 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.
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. Do kraja izvještajnog
razdoblja sklopljeni su ugovori za izgradnju sanitarnih čvorova i postavljanje nove
umjetne trave na stadionu NK Mladost, Ždralovi, uređenje Dvorane europskih prvaka
- čišćenje nosive konstrukcije, farbanje betonskih površina i popravak poda sa
postavljanjem sportske podne obloge, te je pripremljen natječaj za postavljanje
umjetne trave na pomoćnom igralištu NK Bjelovar. Obnovljena je atletska staza kod
Sokolane I, radovi su izvedeni u 6. mjesecu u iznosu od 237.620,94 kn, od čega je
Hrvatski olimpijski odbor sufinancirao iznos od 70.000,00 kn. Sa 130.000,00 kn
sufinancirana je nabava novoga sportskog kobi vozila za potrebe Športske zajednice
od čega je Hrvatski olimpijski odbor sufinancirao iznos od 70.000,00 kn.

II. PODRUČJE KULTURE, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I
OPĆIH POSLOVA
1. KULTURA
Uz redovne poslove odjela u području kulture planirane su, organizirane i
provedene brojne kulturne manifestacije i događanja u razdoblju od 1. siječnja 2019.
do 30. lipnja 2019. godine kako u organizaciji Grada Bjelovara tako i u ustanovama u
kulturi grada. Uspješno su održane sljedeće manifestacije: 16. Međunarodni tjedan
udaraljkaša, 14. noć muzeja, Mali BOK festival i Bjelovarska umjetnička mladost,
Plesni spektakl latinsko američkih plesova - Trofej Grada Bjelovara, BOK fest, 20.
susret profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade HC Assitej, Glazbeni tjedan
2019, tradicionalna proslava 1. svibnja i bjelovarska MOTO budnica, Limač fest, Dan
maturanata, Dani tehničke kulture, Terezijana, 43 JAM, Amadeus fest, a po drugi put
u Bjelovaru se održala četverodnevna manifestacija „Jazzica“ jazz festival.
Trenutno je u provedbi kulturni projekt „Bjelovarsko kulturno ljeto“ sa početkom
od 25. lipnja koji traje sve do 2. rujna 2019 godine.
Krajem 2018. godine na Javni poziv Ministarstva kulture za 2019. godinu
prijavljena su i dobivena dva natječaja. Opremanje Doma kulture u iznosu od
100.000,00 kuna i jazz festival „Jazzica“ u iznosu od 20.000,00 kuna.
Ustanove Grada Bjelovara; Gradski muzej Bjelovar, Pučko otvoreno učilište
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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 potporu Grada Bjelovara.
U veljači 2019. godine raspisani su jednogodišnji i jednokratni pozivi za
financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja kulture Grada
Bjelovara za 2019. godinu, putem kojih su udruge u kulturi ostvarile sufinanciranje
svojih projekata/programa iz Proračuna Grada Bjelovara.
Višegodišnji ugovori sklopljeni su s:
- DOKUart
- Bjelovarsko kazalište
- Bjelovarski graničari Husari 1756.
- KUD Bjelovar
- Ogranak Matice hrvatske Bjelovar
- HORKUD Golub
- Češka obec Bjelovar.
2. VATROGASTVO, ZAŠTITA i SPAŠAVANJE
Redovni program protupožarne zaštite financira se kroz:
•

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA – sredstva za plaće zaposlenih kao i
materijalne rashode redovno su doznačavana prema planiranim sredstvima u
proračunu.
Dio troškova postrojbe (materijalni troškovi, vatrogasna oprema i sredstva za
zaštitnu odjeću i obuću) pokriveni su iz sredstava vlastitog prihoda Javne
vatrogasne postrojbe.

•

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA – financira se temeljem odredbi Zakona o
vatrogastvu, a sredstva se redovito doznačuju na račun Zajednice.

U proteklom razdoblju Grad Bjelovar je uredno podmirivao preuzete obveze u
vatrogastvu i civilnoj zaštiti. Redovito je ažuriran Stožer civilne zaštite, a 1. ožujka
održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara.
U travnju je uspješno održana evakuacijska vježba za zgradu Gradske uprave.
Vježba je odrađena u vlastitoj organizaciji, a predstavnici žurnih službi bili su nazočni
kao promatrači.
3. TEHNIČKA KULTURA
Grad Bjelovar financira iz Proračuna redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture
Grada Bjelovara. Gradsko vijeće Grada Bjelovara prihvatilo je Kriterije Zajednice
tehničke kulture za dodjelu sredstava Zajednice.
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4. ZAŠTITA NA RADU
U prvom polugodištu izvršen je redovni godišnji servis dizala, a mjesečni pregledi
dizala izvršavaju se redovito. Izvršeno je atestiranje nepropusnosti i ispravnosti
plinskih instalacija, zamjena plinomjera, kao i redovni godišnji servis protupožarnih
aparata (zgrada Gradske uprave i službeni automobili).
5. SOCIJALNA SKRB
I. Pomoć u novcu
1. Troškovi stanovanja koji se odnose na najamninu, električnu energiju, plin,
grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja, a koje se isplaćuju sukladno
Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o visini naknade za troškove stanovanja, a temeljem
rješenja Centra za socijalnu skrb Bjelovar koji utvrđuju status korisnika zajamčene
minimalne naknade. Sa 30.06.2019. godine imali smo 183 korisnika troškova
stanovanja koja Rješenja u suradnji s Centrom za socijalnu skrb redovito pratimo.
Sukladno članku 39. Zakona o socijalnoj skrbi, Grad Bjelovar je s Komunalcem d.o.o.
Bjelovar sklopio Sporazum vezan za obavljanje rada za opće dobro bez naknade
(KLASA: 550-01/19-01/02, URBROJ: 2103/01-01-19-1, 2. siječnja 2019.).
2. novčane pomoći donose se na pomoć građanima u potrebi, a koje se odnose
na plaćanje električne energije, plina za grijanje, kupnju ogrjevnog drveta,
prehrambenih namirnica, odjeće i obuće, odlazak na liječenje, saniranje posljedica od
požara te za zadovoljenje drugih osnovnih životnih potreba, a sukladno kriterijima
Odluci 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“ i Logopedskom kabinetu za govorno-jezičnu
komunikaciju „Blaži“ te praćenje plaćanja i satnice dolaska djece. Sa 30.06.2019.
godine imamo jedno dijete polaznika Poliklinike „Suvag“ i jedno dijete polaznika
Logopedskog kabineta „Blaži“.
4. pomoći za ogrjev isplaćuju se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, odnosno
korisnicima zajamčene minimalne naknade putem Rješenja Centra za socijalnu skrb,
a novčana sredstva doznačuju se iz proračuna Bjelovarsko bilogorske županije.
5. plaće za privremeno zaposlene odnose se na javne radove – u ovom
razdoblju imamo 6 zaposlenih osoba na javnim radovima.
6. EU projekt zapošljavanja žena – Kotač promjene
Projekt Wheel of change (Kotač promjene) u provedbi je godinu i pol dana, a
putem njega pripadnice ciljane skupine, njih 77 - od kojih je nekoliko izišlo iz projekta,
ali su umjesto njih zaposlene druge, nešto više od godinu dana pružaju pomoć i
podršku za 308 starih i nemoćnih osoba. Osim pomoći i podrške od strane pripadnica
ciljane skupine, krajnji korisnici projekta svaki mjesec na kućnu adresu dobivaju i paket

8

higijenskih i kućanskih potrepština. Interes za pomoći podrškom iz projekta je velik
tako da je trenutačno preko 120 osoba na tzv. listi čekanja.
7. EU projekt – Mi to možemo
Projekt „Mi to možemo“ prijavljen je prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,
Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u okviru Otvorenog trajnog
poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
UP.02.1.1.06 Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt je
ukupne vrijednosti 1.406.786,60 kn, a tražena su bespovratna sredstva u 100% iznosu
ukupne vrijednosti projekta. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, a
provedba aktivnosti predviđena je tijekom 24 mj.
Projektom se u partnerstvu sa Udrugom tjelesnih invalida Bjelovar, Udrugom
oštećena sluha BBŽ i Centrom za socijalnu skrb Bjelovar želi omogućiti nezaposlenim
osobama s područja grada Bjelovara stručno usavršavanja u okviru verificiranih
programa obrazovanja odraslih, kako bi postali konkurentniji na tržištu rada i stekli
verificirane javne isprave o završenom programu osposobljavanja.
HZZ-PU Bjelovar kao javna ustanova sudjelovat će kao suradnik u projektu s
ciljem informiranja i motiviranja nezaposlenih osoba za sudjelovanje u projektu,
pružanja podrške u detektiranju ciljne skupine za sudjelovanje u projektu, te
predstavljanje i povezivanje ciljne skupine projekta poslodavcima.
Ciljnu skupinu projekta čini 60 dugotrajno nezaposlenih s područja grada
Bjelovara 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 osobama na
području zapošljavanja i socijalnog uključivanja.
Osim prethodno navedenih aktivnosti u projektu je planirano provođenje
informativnih radionica o pravima i mogućnostima nezaposlenih osoba, treninzi i
radionice za razvoj mekih i transverzalnih vještina nezaposlenih osoba.
Do sada su provedene aktivnosti organiziranja i održavanja informativnih
radionica o projektu za nezaposlene osobe, izrađeni Upitnici/Ankete za potrebe
iskazivanja interesa ciljane skupine projekta o pojedinim verificiranim programima
obrazovanja odraslih, detaljna analiza Upitnika/Anketa za potrebe izrade tendera u
postupu Javne nabave. Izrađeni su i odobreni od strane od PT2: Plan nabave, početni
Plan Zahtjeva za nadoknadom sredstava, Zahtjev za isplatu predujma, a u srpnju je
prema PT2 upućen prvi Zahtjev za nadoknadom sredstava. Odobren je predujam u
iznosu od 562.714,64 kuna. Proveden je postupak jednostavne nabave za potrebe
promidžbe i vidljivosti projekta.
II. Pomoć u naravi
1. Pučka kuhinja – Grad Bjelovar osigurava sredstva za sufinanciranje rada
Pučke kuhinje u Caritasu Župe Sv. Antuna Padovanskog Bjelovar za pripremu toplog
obroka. Svakodnevno se u Pučkoj kuhinji hrani oko 65 korisnika.
2. darivanje djece što podrazumijeva isplatu naknade za svako novorođeno
dijete koje podnese zahtjev Gradu Bjelovaru. Za prvih 6 mjeseci izvršno je 146.000,00
kuna.
3. ortopedska pomagala i didaktika namijenjena su za kupnju ortopedskih
pomagala i didaktičke opreme.
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III. Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama
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 2019. 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 2019.
godinu.
3. rad Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar sufinanciran je temeljem
Zakona o Crvenom križu što iznosi 0,7% Proračuna Grada Bjelovara.
4. pomoći zdravstvenim ustanovama
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 u EU projektima te se u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Bjelovar i
Udrugama partnerima rješava nastala problematika.
Jednom mjesečno organiziramo zajednički sastanak sa djelatnicima u javnim
radovima gdje svi zajedno, ukoliko postoje, rješavamo probleme na terenu.
Jednom mjesečno, po potrebi i više puta, pismenim putem izvještavamo Hrvatski
Zavod za zapošljavanje o svim segmentima javnog rada za protekli mjesec.
Prema potrebi, socijalna radnica Odjela izlazi na teren provjeriti i utvrditi činjenična
stanja kod korisnika kao i voditeljica projekta Kotač promjene.
6. ARHIVA GRADA BJELOVARA
U izvještajnom razdoblju donesen je Pravilnik o upravljanju dokumentarnim
gradivom Grada Bjelovara od 10. siječnja 2019. godine i Popis gradiva Grada
Bjelovara s rokovima čuvanja od 10. siječnja 2019. godine. Na navedene akte izdana
je suglasnost Državnog arhiva u Bjelovaru 17. siječnja 2019. godine.
Dana 30. siječnja 2019. Državnom arhivu u Bjelovaru upućen je prijedlog
gradiva za izlučivanje u ukupnoj količini od 59 d/m.
Državni arhiv Bjelovar je na prijedlog izdao odobrenje dana 27. veljače 2019.
godine te je gradivo, sukladno Pravilniku i propisima, predano tvrtki Komunalac d.o.o.
na daljnji postupak uništenja o čemu je sastavljan zapisnik te je izdana potvrda o
uništenju na zakonom propisani način.
U ožujku i travnju otpremljeno je ukupno preko 17 000 preporučenih pošiljaka,
Rješenja za zaduženje komunalne naknade sa uplatnicama za istu.
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7. PROTOKOL GRADONAČELNIKA
Gradonačelnik Grada Bjelovara i/ili njegovi zamjenici prvih šest mjeseci, od
siječnja do lipnja 2019., održali su mnoge sastanke s pravnim ili fizičkim osobama, a
sve u smislu ostvarenja brojnih projekata na dobrobit grada i njegovih građana. U cilju
ostvarivanja javnosti rada gradonačelnika i informiranja javnosti o radu Gradske
uprave predstavnici medija redovito su izvješćivani i pozivani te kontinuirano prate
sjednice Gradskog vijeća, konferencije za novinare, prijame, prezentacije gradskih
projekata i događanja i ostale aktivnosti Grada Bjelovara.
Gradonačelnik, njegovi zamjenici i suradnici redoviti su sudionici događanja koja
se tradicionalno održavaju u našemu gradu. U cilju ostvarenja svih tih manifestacija i
priredbi, ali i projekata na različitim poljima od interesa za Grad, navodimo aktivnosti
gradonačelnika i/ili njegovih zamjenika/suradnika u razdoblju od siječnja do kraja lipnja
2019.
Siječanj
-

Skupština DVD-a Veliko Korenovo
Konferencija za novinare vezano uz snižavanje prireza
Sastanak s predstavnicima Pučkog otvorenog učilišta i Tehnološkog parka
Bjelovar vezano uz edukaciju programera
Odavanje počasti na starom groblju u povodu smrti Leopolda Supančića
Sastanak vezano uz Advent, analiza
Sastanak o prehrani u dječjim vrtićima i školama
Potpisivanje i svečano uručivanje ugovora u Zadru vezano uz projekt Vrtići po
želji roditelja, financiran iz fonda EU
Odlazak u MORH kod brigadira Raosa vezano uz gradnju dvorane
Sastanak MO Gudovac
Sastanak MO Križevačka
Sastanak s predsjednikom MO Zvijerci
Međunarodni festival udaraljkaša, Dom kulture
Sastanak s Udruženjem obrtnika
Radionica Znanost u kvartu na Veleučilištu u Bjelovaru
Hrvatski dani mimoza, Gradska tržnica
Foto klub Bjelovar - Međunarodni international fotografski heritage doživljaj
Čijana u organizaciji Udruge žena Gudovac
Sastanak s predstavnicima Logičke matrice
Sastanak u tvrtci 3 LHD u Zagrebu
Posjet saborske zastupnice Emine Lekaj Prljaskaj
Sastanak vezano uz projekt Vrtići po želji roditelja
Sastanak u Ministarstvu državne imovine
Sastanak u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kod pomoćnika ministra
Alena Gospočića
Gradonačelnik na sastanku kod ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta
Darka Horvata
Sastanak u Državnoj geodetskoj upravi
Odbor za financije
Potpisivanje ugovora s obrtima za dadilje o sufinanciranju
Sastanak s predstavnicima Bjelovarskoga kazališta o projektima
Smotra fakulteta u hotelu Central
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-

Odbor za financije Grada Bjelovara
Odbor za gospodarstvo Grada Bjelovara
Predavanje Saveza Roma u velikoj gradskoj vijećnici
Skupština DVD-a Ždralovi
Gradonačelnik sudionik panela - lokalni APR program u Čakovcu
Skupština DVD-a Velika Ciglena
Skupština DVD-a Galovac
Sastanak s predstavnicima tvrtke EOS MATRIX iz Zagreba
Sastanak s bjelovarsko-bilogorskim županom Damirom Bajsom
Sastanak s predstavnicima NK Bjelovara i NK Ždralovi
Snimanje emisije za Mrežu TV
Posjet Ministarstvu kulture
Gradsko vijeće Grada Bjelovara
Proglašenje najboljeg sportaša Grada Bjelovara u hotelu Central
Sastanak s Davorinom Štetnerom
Lidrano u 4. osnovnoj školi Bjelovar
Prijem delegacije iz Istre – gradonačelnik Pule i istarski župan

Veljača
-

Sastanak s predstavnicima tvrtke Bounty
Sastanak s Damirom Markovićem iz IN2
Skupština DVD-a Bjelovar
Proglašenje najboljeg sportaša Bjelovarsko-bilogorske županije
Skupština UHDDR-a
Otvorenje Stalnog muzejskog postava Domovinskog rata - Trg S. Radića 6
Noć muzeja
Skupština DVD-a Nove Plavnice i Križevačka
Skupština HPD-a Bilogora na Kamenitovcu
Sastanak s ravnateljem Narodne knjižnice „Petar Preradović“
Sastanak s predstavnicima skupine Vox feminae
Obljetnica ukopa poginulih u Kusonjama, polaganje vijenaca na Boriku
Dan Općine Hercegovac
Sastanak s Ivanom Ivančićem, direktorom Komunalca
Odbor za branitelje
Sastanak s predstavnikom tvrtke Led Elektronik
Konferencija za novinare o Pčelarskom sajmu
Sastanak s predstavnikom APN-a Krešimirom Žunićem
Sastanak s predstavnicima Smart sensea
Radni posjet Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Sastanak kod gradonačelnika s predstavnicima rukometnoga kluba
Sastanak s predstavnicima tvrtke Bjelin o parketima za 2. osnovnu školu
Skupština DVD-a Stančići
Skupština DVD-a Gornje Plavnice
Otvorenje Pčelarskoga sajma u Gudovcu
Medni doručak u sklopu Pčelarskoga sajma, u organizaciji Ministarstva
poljoprivrede
Skupština DVD-a Prespa
Skupština DVD-a Brezovac
Dan Medicinske škole Bjelovar
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-

Obilježavanje Svjetskog dana bolesnika u Općoj bolnici Bjelovar
Sastanak vezano uz prometnu studiju
Sastanak o pripremama za Bjelovarski cvjetni sajam
Sastanak s IN2 – projekti digitalizacije
Predstavljanje studije mobilnosti u gradskoj vijećnici, predstavljaju stručnjaci s
Fakulteta prometnih znanosti
Potpisivanje ugovora između Grada Bjelovara i Ministarstva državne imovine o
davanju na korištenje zgrade Vodotehne
Potpisivanje ugovora između Ministarstva državne imovine i predstavnika
Geotermalne elektrane u Cigleni
Dječji vrtić osmijeh-puštanje balona u povodu Valentinova
Konferencija projekta Odvoji po boji
Sastanak vezano uz Svjetski dan Roma sa Stevom Đurđevićem
Skupština DVD-a Sirela
Skupština DVD-a Česma
Prijem udruge Rimovska koleda iz Češke
Skupština DVD-a Tomaš
Skupština DVD-a Breza
Skupština DVD-a Veliko Korenovo
Skupština konjogojske udruge Bjelovar u Galovcu
Predstavljanje projekta otvorenosti proračuna, konferencija za novinare
Sastanak vezano uz novu lokaciju za buvljak s Igorom Bugarinovićem
Sastanak s Mladenom Ružmanom, Regionalni centar za gospodarenje
otpadom
Sastanak – provedba projekta „Vrtići po želji roditelja“
Konstituiranje Vijeća Mjesnog odbora Knez Domagoj
Konstituiranje Vijeća Mjesnog odbora A. G. Matoš
Konstituiranje Vijeća Mjesnog odbora S. Radić
Konstituiranje Vijeća Mjesnog odbora A. Starčević
Konstituiranje Vijeća Mjesnog odbora Kralj Petar Krešimir 4
Konstituiranje Vijeća Mjesnog odbora Ban Josip Jelačić
Konstituiranje Vijeća Mjesnog odbora Klokočevac
Sastanak vezano uz dolazak kardinala Puljića
Regionalno natjecanje u robotici „Croatian markers liga“
Čijanje perja u Etno kući, Udruga žena Starih Plavnica
Udruga specijalne policije Omege - Izvještajna skupština u Vatrogasnom
domu u Brezovcu
Skupština DVD-a Novoseljani
Skupština DVD-a Raić
Godišnja Skupština Češke obeci Bjelovar
Skupština DVD-a Gudovac
Sudjelovanje gradonačelnika na konferenciji Gradovi EU protiv radikalizacije u
Bruxellesu
Predstavljanje mjera Grada Bjelovara za gospodarstvenike u Udruženju
obrtnika

Ožujak
-

Sastanak s ravnateljicama Dječjeg vrtića Bjelovar i Dječjeg vrtića osmijeh u
povodu Fašnika
Sjednica Turističkog vijeća
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-

Dan Grada Pakraca
Konferencija za novinare-Veleučilište u Bjelovaru dobilo novac iz europskih
fondova za dva projekta
Predstavljanje projekta Veleposlanstva SAD-a kod gradonačelnika
Sastanak s IN2 vezano uz digitalizaciju
Konferencija za novinare – predstavljanje novoga natječaja za najbolju startup
ideju
Gostovanje na HRT-u vezano uz natječaj za najbolju startup ideju
Mali fašnik
Sastanak vezano uz lokaciju buvljaka
Predstavljanje projekta Algebre kod gradonačelnika
Obilazak MO Trojstveni Markovac, infrastruktura
Sastanak vezano uz dolazak kardinala Vinka Puljića
Konferencija za novinare – Mali BOK fest
Konferencija za novinare – Startup Europe Week
Konferencija za novinare vezano uz koncert Stefana Milenkovića
Posjet Općoj bolnici Bjelovar – Tjedan oftalmologije
Kolegij gradonačelnika u Garešnici
Večer diva-žene u poduzetništvu, Dom kulture
HORKUD Golub, nastup u Domu kulture
Skupština Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara
Sastanak o buvljaku
Sastanak vezano uz strojarnicu na Gradskim bazenima
Snimanje emisije za Mrežu TV
Sastanak s predstavnicima tvrtke Ernst & Young
Posjet elektrani Sabljo i konferencija za novinare
Humanitarna akcija, izložba kolača u Domu kulture, Udruga žena Gudovac
Izložba fotografija Petre Slobodnjak u Gradskom muzeju
Sastanak s poljoprivrednicima s područja Grada Bjelovara
Startup Europe Week 2019.
8. summit regija i gradova u Bukureštu, sudjelovanje gradonačelnika
Otvorenje Maloga BOK-a
Viro Expo
Konferencija " Investcro "- investicijske (ne)prilike u Hrvatskoj u sklopu
projekta Večernjeg lista, Poslovnog dnevnika i 24 sata
Konferencija za novinare – Assitej
Sastanak o digitalizaciji
Obljetnica Rukometnog kluba Bjelovar
Posjet i sastanak s predstavnicima MO Patkovac u Patkovcu
Sastanak s bjelovarsko-bilogorskim županom
Skupština Udruženja obrtnika Bjelovar
Konferencija za novinare o energetskim obnovama
Sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta
Sastanak u Ministarstvu znanosti i obrazovanja o dogradnji škole u Ždralovima
Večernjakova ruža, dodjela nagrada
Trofej Grada Bjelovara - Latino američki plesovi
Dan narcisa
Odbor za gospodarstvo
Odbor za zdravstvo
Skupština obrtničke komore
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Odbor za financije
Odbor za poljoprivredu
Odbor za odgoj i obrazovanje
Skupština Turističke zajednice
Konferencija za novinare – suradnja Grada i Županije
Potpisivanje ugovora – energetska obnova
Odbor za kulturu
Radionica o samoprocijeni, Zagreb
Konferencija za novinare – Proljetni sajam
Dolazak kardinala Vinka Puljića, tribina
Regionalni dani EU fondova u Bjelovaru
22. Međunarodni bjelovarski proljetni sajam
Gradsko vijeće
Sajam EU fondova, u sklopu Proljetnoga sajma

Travanj
-

Posjet Tomislava Čorića, ministra zaštite okoliša i energetike
Posjet saborske zastupnice Ermine Lekaj Prljaskaj
Glazbene svečanosti, Dom kulture
Konferencija za novinare, najava manifestacije Pisanicom do Uskrsa
Dani cvatnje šljiva i aronije, OPG Horvat
Sastanak o jednokratnim potporama za udruge
Posjet pomoćnika ministra gopspodarstva Alena Gospočića
Gostovanje u emisiji na Super radiju
Otvorenje senzorne sobe i igrališta u Dječjem vrtiću Bjelovar, Ul. A. Stepinca
Okrugli stol u 5. osnovnoj školi u povodu Svjetskog dana svjesnosti o autizmu
Konferencija za novinare, potpisivanje ugovora s izvođačem radova za
energetsku obnovu područne škole u Ždralovima
Otvorenje izložbe Čarolija čipke u Gradskom muzeju Bjelovar
Svjetski dan svjesnosti o autizmu, obilježavanje na korzu
Komemoracija hrvatskim žrtvama II. svjetskog rata i porača u Donjim Mostima
Izložba pisanica u Gudovcu
Obilazak pogona Assa Abloy
Konferencija Smart Citys, Zagrebački velesajam
Sastanak vezano uz obnovu atletske staze
Sastanak u Udruzi gradova
Svjetski dan Roma
Gostovanje na BBR-u o projektu Odvoji po boji
Otvorenje manifestacije Pisanicom do Uskrsa
Zelena čistka
Snimanje emisije za Mrežu TV
Otvorenje brze ceste, čvora Vrbovec – Farkaševac
Gostovanje u emisiji Super radija
Sjednica Predsjedništva Udruge gradova
Konferencija za novinare, potpisivanje ugovora s izvođačem radova za
energetsku obnovu škole u Gudovcu
Posjet Pučkoj kuhinji i udruzi OSIT
Podjela riba u povodu Uskrsa
Sastanak u MO Prespa
Posjet Bjelovarsko-križevačkoj biskupiji
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-

Skupština Gradskog poduzeća za upravljanje sportskim objektima
Završna konferencija za projekt energetske obnove Gradskog vrtića Bjelovar
na Matoševom trgu
Posjet tvornici Koestlin
Potpisivanje ugovora s udrugama za jednokratne programe
Otvorenje buvljaka na novoj lokaciji
Moto poligon sigurne vožnje, korzo
Komemoracija na Spomen-području Gudovac
Otvorenje Bjelovarskog cvjetnog sajma
Otvorenje Bjelovarskih odjeka kazališta
Bok moto alka
Zmajada u Brezovcu
Revija narodnih nošnji, KUD Bjelovar
Retro party na BOK festu
Tradicionalni prikaz umivanja u povodu Đurđeva
Obilježavanje spomendana Zrinskih i Frankopana u Zrinskom Topolovcu
BOK rukometni turnir
Limač fest
Utakmica i proslava ulaska RK Bjelovara u premijer ligu
Konferencija za novinare – projekt Vrtići po želji roditelja
Skupština Gradskog poduzeća za upravljanje sportskim objektima
Izjave za Jutarnji list
Izjave za promo materijal za Veleučilište u Bjelovaru

Svibanj
-

Budnica
Polaganje vijenaca za obljetnicu Bljeska
Program u parku u povodu Praznika rada, podjela graha
Sastanak s Centrom za inkluziju
Konferencija za novinare, potpisivanje sporazuma između Grada i Županije
oko Učeničkog doma
Obilježavanje Dana vatrogastva
Intervju za Jabuka TV
Intervju za Mreža TV
Dan profesionalnog usmjeravanja
Dan Grada Daruvara
Dan Općine Rovišće
Turneja radosti Plazma sportske igre
Dani otvorenih vrata JVP
Sastanak sa zapovjednicima postrojbi vezano uz snimanje filma o braniteljima
Poslovni susret Smart Cities &Urban Technologies
Potpisivanje ugovora s udrugama s područja gospodarstva za 2019.
Maturantski sportski dan
Posjet Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Sastanak u Ministarstvu obrane
Sportski susreti Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a
Početak građevinskih radova na obnovi Borika
Konferencija za novinare - najava Međ. dana muzeja i 70. obljetnice Gradskog
muzeja Bjelovar
Prijam Dječjeg kuglačkog kluba Bjelovar
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-

Gostovanje na HRT-u u emisiji Hrvatska za pet
Komemoracija u Orašju
Posjet Igalu u Mađarskoj, susret s gradonačelnikom i posjet njihovim
toplicama
Intervju učenika Turstičko-ugositeljske škole Bjelovar s gradonačelnikom
Svečano otvorenje novog pogona u Sireli, dolazak premijera Plenkovića
Susreti dječjeg folklora, KUD Bjelovar
Međunarodni dan muzeja, otvorenje izložbe Ivana Meštrovića u Gradskom
muzeju Bjelovar
Izložba 15 g. Češke republike u EU, u Kulturnom i multimedijskom centru
Konferencija za novinare, predstavljanje projekta transparentnosti u
Novinarskom domu u Zagrebu
Gostovanje na HRT-u u emisiji Studio 4
Gostovanje na N1 televiziji
Konferencija Infrastructure summit u Zagrebu
Obilježavanje 20 godina Dječjeg vrtića Ciciban
Predavanje u Udruzi za autizam Bjelovar
Projekt 1. osnovne škole Bjelovar, Češki na ulici
Dan maturanata
Snimanje emisije za projekt Odvoji po boji na BBR-u
Predstavljanje knjige Vladimira Strugara
Prijam orkestra iz Češke i obilazak izložbe u KMC-u vezano uz Dane češke
kulture
2. međunarodni skup konjičkog turizma RH u hotelu Central
Dani češke kulture, tradicionalna svečana povorka
Glazbeni tjedan, svečani koncert
Potpisivanje kupoprodajnog ugovora s tvrtkom Tokić, konferencija za novinare
Prijam učenika 1. osnovne škole koji su postigli zapažene rezultate na
natjecanjima
Završna svečanost Dječjeg vrtića Bjelovar
Posjet predstavnika Grada Igala
Konstituirajuća sjednica Vijeća romske nacionalne manjine
Svečana sjednica Skupštine Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara
Dan 3. osnovne škole Bjelovar
Predstavljanje monografije Ivan Meštrović i Česi
Dodjela priznanja Prvak dobrote, završetak akcije Mali ljudi, velika djela,
ponos Bjelovara
Konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine
Proglašenje pobjednika za najbolju startup ideju
Dan 5. osnovne škole Bjelovar
Svečana promocija prvostupnika Mehatronike i Sestrinstva Veleučilišta u
Bjelovaru
Dan Grada Garešnice
Proslava 45 godina 4. osnovne škole Bjelovar
Dan 2. osnovne škole Bjelovar
Amadeus fest – međunarodni festival komorne glazbe
Početak rada Alfa radija
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Lipanj
-

Natjecanje Vatrogasne zajednice Grada Bjeovara
Koncert Zagrebačkih solista u sklopu Amadeus festa
Konferencija projekta Korak naprijed
Intervju za Super radio
Sastanak s IN 2
Konferencija za novinare – najava radionica za djecu Tech 4 kids
Intervju za Objektiv
Znanstveno-stručni skup – HAZU
Intervju za Al jazzeru
Svečana dodjela priznanja Fonda Boža Tvrtković
Konferencija za novinare – predstavljanje projekta novih jaslica
Završna svečanost Dječjeg vrtića Ciciban
Svečano otvorenje Dana tehnike u organizaciji Zajednice tehničke kulture
Konferencija za novinare – radovi na Boriku
Dolazak ministra graditeljstva i prostornog uređenja Predraga Štromara dodjela odluka o sufinanciranju rekonstrukcija ulica
Dan Bjelovarsko-bilogorske županije
Izborna skupština ŽRK Bjelovar
Svečani koncert HORKUD-a Golub
Cvjetno korzo
Sastanak vezano uz komemoraciju u LUG-u
Potpisivanje kolektivnog ugovora
Odbor za poljoprivredu
Konferencija za novinare – potpisivanje sporazuma između Grada Bjelovara i
Grada Čazme o ljetovanju čazmanske djece u hostelu u Novom Vinodolskom
Konferencija za novinare – Bjelovarsko kulturno ljeto i Jazzica
Odbor za financije
Otvaranje Nacional festivala za mlade - Pokreni promjenu
Radni sastanak u Ministarstvu uprave
Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
Odbor za gospodarstvo
Sastanak u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Radni posjet Veleposlanstvu SAD-a
Konstituirajuća sjednica Vijeća albanske nacionalne manjine
Gostovanje u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska
Odbor za komunalno
Dan Općine Veliko Trojstvo
Odbor za kulturu
Otvorenje nove kupališne sezone na Gradskim bazenima
Terezijana - izložba gidrana, scenski prikaz Babotučka vojna, dolazak carice…
Uključenje uživo u emisiju RTL-a RTL danas
Posjet delegacije iz Albanije i iz Mađarske
Međunarodni rukometni turnir
Koncert zbora Vox feminae
Prijam učenika 2. osnovne škole Bjelovar, koji su postigli zapažene rezultate
na natjecanjima
Gradsko vijeće
Susret s novim veleposlanikom Indije NJ. E. Arindamijem Bagchijem
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-

Sudjelovanje na sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije
suzbijanja korupcije u Hrvatskom saboru
Skupština Komunalca d.o.o.
Skupština Vodnih usluga d.o.o.
Doček karavane biciklista Put prijateljstva Vukovar-Ljubljana
Memorijalni turnir Škole nogometa Dr. Anđelko Višić
Skupština Bjelovarskoga sajma
Polaganje vijenca u povodu Dana državnosti
Svečani prijam u povodu Dana državnosti kod Predsjednice RH
Otvorenje Bjelovarskog kulturnog ljeta
Jazzica festival
Polaganje vijenaca u Spomen-području Lug.
8. OPĆI POSLOVI

U sklopu Odjela redovito se vodi briga o održavanju zgrade, vozila, informatičke
opreme te poslova kuhinje. Također tijekom ovog izvještajnog razdoblja Grad Bjelovar
postao je najtransparentniji grad u Hrvatskoj i ušli smo u sustav digitalnog procesa.

III. PODRUČJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI I UREĐENJA
PROSTORA
U izvještajnom razdoblju od 01.01.2019. – 30.06.2019. godine sukladno
Programu građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ("Službeni glasnik
Grada Bjelovara" broj 8/18) i Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
godinu ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 8/18) obavljani su poslovi na izgradnji
komunalne infrastrukture i na održavanju komunalne infrastrukture, kako slijedi:
1. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.
Iz sredstava planiranih Programom građenja komunalne infrastrukture za 2019.
godinu u izvještajnom razdoblju izvedeni su sljedeći radovi:
- rekonstrukcija Ulice Vidikovac – dio,
- rekonstrukcija raskrižja u Patkovcu,
- rekonstrukcija cesta u Radničkom naselju s izgradnjom oborinske odvodnje
faza V,
- uređenje dječjeg igrališta
U tijeku su sljedeći radovi:
- rekonstrukcija Staroplavničke ulice,
- rekonstrukcija Zagorske ulice i dijela Ul. F. livadića (do M. Bogovića),
- revitalizacije sportsko rekreacijske zone i parka „Borik“,
- izgradnja pješačke staze Rajić,
- izgradnja pješačke staze Rajić - Prgomelje,
- izgradnja pješačke staze Prgomelje – Gudovac.
2. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.
Iz sredstava planiranih Programom održavanja komunalne infrastrukture za
2019. godinu redovno se obavljalo održavanje:
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- 281 km nerazvrstanih cesta
- 60.000 m² javnih asfaltiranih površina
- 539.470 m² zelenih površina
- 6.300 rasvjetnih mjesta javne rasvjete
- 41 dječje igralište
Iz predmetnih sredstava sufinancirani su radovi održavanja groblja i sanirani su
poljski putevi.
Nadalje su obavljani poslovi asfaltiranja Ulice Ivana Kozarčanina i naselja
Tomaš i Gornji Tomaš.
3. ENERGETSKA UČINKOVITOST
Proveden je postupak javne nabave i sklopljen je ugovor za isporuku,
opremanje i održavanje tri stanice za punjenje i iznajmljivanje e-bicikala u Bjelovaru.
Proveden je postupak javne nabave i sklopljen je ugovor za isporuku e-bicikala
(10 kom).
Izrađena je projektna dokumentacija za elektro punionicu (na lokaciji Trg
Eugena Kvaternika, parking preko puta Narodne knjižnice ''Petar Preradović'') i
podnijeta je prijava Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na Javni poziv
za neposredno sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju 2019.
4. ZAŠTITA OKOLIŠA
Proveden je postupak javne nabave i sklopljen je ugovor za izgradnju
reciklažnog dvorišta u Bjelovaru (na lokaciji Doline).
U tijeku je provedba projekta Odvoji po boji! te je podnijet zahtjev za
nadoknadom sredstava kojim se potražuje 579.563,75 kn plaćenih troškova.
Proveden je postupak javne nabave, sklopljen ugovor i izvedeni su radovi
bušenja istražne bušotine BK-2 u Velikom Korenovu.
Ishođena je lokacijska dozvola za projekt izgradnje sortirnice i postrojenja za
biološku obradu otpada.
5. PROSTORNO PLANIRANJE
Vezano uz izradu dokumenata prostornog uređenja:
- nakon ishođenja potrebnih suglasnosti na usvajanje na Gradsko vijeće dostavit će se
5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara kao i Studija utjecaja
na okoliš za predmetni plan.
- u postupku je izrada Urbanističkog plana uređenja "Kompleks starog paromlina"
(investitor trgovačko društvo SEDLIĆ d.o.o. iz Bereka, stručni izrađivač ARTING d.o.o.
iz Bjelovara). Završena je javna rasprava, no zbog posebnih zahtjeva Investitora koji
nisu u skladu s Prijedlogom plana za javnu raspravu, obvezno je ponavljanje javne
rasprave.
- završena je obrada podataka za dodatnih 380 zemljišnih čestica u postupku
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.
Izdano je 29 lokacijskih informacija i 40 uvjerenja o statusu zemljišta, statusu zemljišta
na dan 21.7.1991., te obavijesti o namjeni zemljišta i status za čestice u vlasništvu
Grada Bjelovara radi kupoprodaje.
- pokrenut je postupak Ocjene o potrebi Strateške procjene utjecaja na okoliš za
Urbanistički plan uređenja ''CIGLENA''
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- u tijeku je priprema Nacrta odluke o izradi IV. Izmjena GUP-a.
6. IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU
U izvještajnom razdoblju izdano je ukupno 514 akata (338 upravnih i 176
neupravnih) iz područja prostornog uređenja i gradnje:
- Rješenja o izvedenom stanju: 78
- Građevinske dozvole: 55
- Uporabne dozvole: 44
- Uporabne dozvole za određene građevine: 125
- Lokacijske dozvole: 5
- Rješenja o utvrđivanju građevne čestice: 16
- Ostala rješenja: 15
- Lokacijske informacije: 22
- Obavijesti o posebnim uvjetima: 30
- Prijave početka građenja i uklanjanja: 79
- Potvrde parcelacijskih elaborata: 20
- Ostali neupravni predmeti: 25
7. DONOŠENJE RJEŠENJA I SUGLASNOSTI – korištenje javne površine
U izvještajnom razdoblju donijeto je 160 rješenja i 60 suglasnosti koja se
odnose na korištenje javnih površina.
8. GEODETSKI POSLOVI I KATASTAR INFRASTRUKTURE
Ovjereno je 36 elaborata katastra infrastrukture.
Donijeto je 20 rješenja o određivanju kućnog broja i izdana su 82 uvjerenja o
kućnom broju.
Od 15.06.2019. godine poslovi evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, kao i
poslovi vođenja i održavanja katastra infrastrukture više nisu u nadležnosti Grada
Bjelovara, već u nadležnosti Državne geodetske uprave.
9. RJEŠENJA O KOMUNALNOJ NAKNADI, SPOMENIČKOJ RENTI,
NAKNADI ZA UREĐENJE VODA
U nadležnosti ovog Upravnog odjela od početka ove godine je vođenje
postupaka i donošenje rješenja o komunalnoj naknadi, rješenja o oslobađanju od
plaćanja komunalne naknade i priprema rješenja o plaćanju naknade za uređenje
voda.
U izvještajnom razdoblju donijeto je:
14709 rješenja o komunalnoj naknadi za stambeni prostor
1929 rješenja o komunalnoj naknadi za poslovni prostor
160 rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.
724 rješenja o spomeničkoj renti
226 rješenja o plaćanju naknade za uređenje voda.
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10. PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO
Prometni redari imali su ukupno 304 postupanja od čega 178 (58,55%)
obavijesti (kazne) i 126 (41,45%) upozorenja.
Komunalni redari su izdali su 60 upozorenja, donijeli 26 obvezna prekršajna
naloga i 14 rješenja.
Komunalni redari preuzeli su vođenje postupaka i donošenje rješenja o
komunalnom doprinosu i rješenja o utvrđivanju plaćanja naknade za nezakonito
izgrađene građevine.
Donijeto je 20 rješenja o komunalnom doprinosu i 46 rješenja o utvrđivanju
plaćanja naknade za nezakonito izgrađene građevine.
Popis akata i zaključenih ugovora koje je Gradonačelnik donio, odnosno
zaključio u izvještajnom razdoblju je dostavljen nadležnom Upravnom odjelu.
11. FINANCIJSKI POKAZATELJI
U izvještajnom razdoblju utrošeno je 24.528.179,64 kune prema stavkama iz
tablice koja slijedi:

R. br.
Vrsta izdataka
1.
Kapitalna ulaganja u komunalnu
infrastrukturu
2.
Održavanje komunalne
infrastrukture
3.
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
4.
Opći rashodi odjela
5.
6.

Za prvo polugodište 2019. godine

Energetska učinkovitost i obnovljivi
izvori energije
Poslovne zone
UKUPNO:

6.632.581,39 kn
12.353.044,75 kn
2.639.005,71 kn
2.876.979,04 kn
19.068,75 kn
7.500,00 kn
24.528.179,64 kn

IV. PODRUČJE GOSPODARSTVA
U području gospodarstva u razdoblju od 1. siječnja 2019. godine do 30. lipnja
2019. 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, turizma, poduzetništva, javne nabave,
subvencija za MSP, sufinanciranje udruga, EU i nacionalne projekte i drugo, a koji su
navedeni u okviru priloženog popisa donesenih akata.
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2. PRIVREMENI ZAKUP DVORANA I PRIVREMENO
DVORANA TE DRUGIH PROSTORIJA MJESNIH ODBORA

KORIŠTENJE

Sklopljeno je 109 ugovora o zakupu dvorane, te 48 ugovora o korištenju
dvorane u objektima Mjesnih odbora i 71 ugovor o zakupu termina sportske dvorane
M.O. Gudovac, a 6 ugovora o zakupu termina sportske dvorane PRGOMELJE.
3. POSLOVNI PROSTORI
•

Zakup i korištenje

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog natječaja, usmenim nadmetanjem, za
davanje u zakup poslovnoga prostora na Trgu Eugena Kvaternika 7a, površine 168,96
m2 raspisan je javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora usmenim
nadmetanjem.
Do 30. lipnja 2019. godine zaključena su 4 Ugovora o zakupu poslovnih prostora.
Do 30. lipnja 2019. godine zaključena su 3 Ugovora o korištenju gradskog prostora.
•

Kapitalna ulaganja

Na poslovnom prostoru u Bjelovaru, u Ul. Matice hrvatske 5, zakupac: Brijačnica
d.o.o., zamijenjena je stolarija novom PVC stolarijom. Investicija je 24.574,37 kn + PDV
odnosno ukupno 30.717,96 kn.
•

Sitni inventar, oprema, tekuće održavanja građevinskih objekata i postrojenja

Centar za inkluziju i socijalne usluge, Masarykova 8 : prenamjena muškog
sanitarnog čvora u prizemlju u čajnu kuhinju, izrada elemenata za čajnu kuhinju, gornji
i donji elementi i ploča za kuhanje na struju.
4. STAMBENI PROSTORI 2019. – sitni inventar, oprema, tekuće održavanja
građevinskih objekata i postrojenja
Stan u Bjelovaru, Dr. Ante Starčevića 5b 1 kat: iznošenje i odvoz (adekvarno
zbrinjavanje) sve zatečene robe, posteljine, namještaja i svega ostalog iz stana i
ostave u podrumu i čišćenje, bojanje stana i popravak podnih pločica u hodniku,
ispitivanje el. instalacija.
Kuća u Bjelovaru, Križevačka cesta 5d: iznošenje i odvoz (adekvarno
zbrinjavanje) sve zatečene robe, posteljine, namještaja i svega ostalog, košnja trave,
ispitivanje i popravak el. Instalacija, ugradnja vodiča za uzemljenje, izrada vodovodnog
priključka i internih instalacija, dobava i ugradnja el. bojlera i miješalice za kadu,
popravak ulaznih vrata.
Na ostalim stambenim prostorima koji su u vlasništvu Grada Bjelovara vrše se
nužni popravci na objektima i uređajima (bojleri, instalacije…). Na stanu na adresi dr.
A. Starčevića 24 promijenjen je jedan krovni prozor koji je kompletno propao i prijetila
je opasnost. Na stanu na adresi I. V. Trnskog 20, zamijenjeni su prozori nakon prijave
stanara, zbog prijetnje od ispadanja i padanja na javnu površinu (investicija 22.215,63
kn sa PDV-om).
Grad Bjelovar započeo je kapitalno ulaganje u uređenje dva stana u prizemlju
kuće u kojoj je na katu jedan postojeći korisnik. Kuća se nalazi u Trojstvenom
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Markovcu, u Ul. Put žrtvama u Lugu kbr. 17 i u vlasništvu je Grada Bjelovara. Izrađena
je projektna dokumentacija i troškovnik, provedena je jednostavna nabave za radove i
sa izvođačem BEGEOM INŽENJERING d.o.o. Nova Ploščica sklopljen je Ugovor br.
15-05-Ra/19 od 19.06.2019. godine. Ugovorena cijena građevinskih radova je
179.896,25 kn + PDV = 224.870,31 kn. Izvođač i nadzorni inženjer uvedeni su u posao
i planiran je završetak građevinskih radova za kraj rujna 2019. godine. Osim toga
potrebni su radovi na priključku struje i vodovoda koji su ugovoreni sa distributerima.
5. GRADSKI STANOVI
U razdoblju do 30. lipnja 2019. godine Gradonačelnik Grada Bjelovara sklopio
je 9 ugovora o najmu stanova.
Izrađena je projektna dokumentacija (Glavni projekt i troškovnika) za ishođenje
građevinske dozvole za uređenje nova tri stana na katu zgrade društvenog doma u
Prespi kbr. 229. U tijeku je pribavljanje potvrda glavnog projekta i ishođenje
građevinske dozvole.
Na temelju Odluke o objavi Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje
stanova u najam, raspisan je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova
u najam.
Stanovi u vlasništvu Grada Bjelovara na adresi Grgura Ninskog 5 su u izuzetno
lošem stanju jer je narušena njihova mehanička otpornost i stabilnost i potrebno je
osigurati odgovarajuće prostore za preseljenje korisnika.
6. GRADSKI BAZEN BJELOVAR
U proračunu za 2019. godinu planirana su sredstva za aktivnost 1039A103906
RASHODI GRADSKOG BAZENA u iznosu od 150.000,00 kuna i za kapitalno ulaganje
1041K104163 GRADSKI BAZEN u iznosu od 100.000,00 kuna, ukupno 250.000,00
kuna.
Troškovi pripreme Gradskog bazena za sezonu 2019. godine iznosili su ukupno
166.276,75 kuna sa PDV-om, od čega je najznačajniji trošak redovi servis strojarnice
i zamjena jedne od tri pumpe koji je iznosio 100.250,00 kuna (radovi + troškovnik i
nadzor), trošak čišćenja i DD mjera iznosio je 21.250,00 kn, dok su svi ostali radovi
unutar kompleksa bazena ukupno iznosili 44.776,75 kuna. Svi iznosi su sa PDV-om.

R.B.
1.

Radovi

Trošak sa PDV- Izvođač
om
Redovni servis strojarnice i zamjena jedne 96.250,00
VAJTA-PRO d.o.o.
pumpe

2.

Troškovnik i nadzor – servis strojarnice

4.000,00

T & T NAGY d.o.o.

3.

Zamjene oštećene keramike u velikom i malom 28.281,25
bazenu (25 m2 + 50 kom rubnih pločica)

DS GRADNJA d.o.o.

4.

Čišćenje bazena i okoliša, sanitarne mjere (DD 21.250,00
mjere)

ADRIA GRUPA d.o.o.
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5.

Sitni bravarski popravci u kompleksu bazena 6.500,00
uključujući sanitarni kontejner

VAJTA-PRO d.o.o.

6.

Otklanjanje sanitarnog problema – plato tuša na 5.862,50
donjoj razini

PAVING d.o.o.

7.

Ugradnja 6 m linijske kanalice kod dez barijere na 2.975,00
donjoj razini

BARKOP -obrt za radove u
niskogradnji

8.

Podloga – „umjetna trava za terase“, kod dez 1.158,00
barijere

RENOVA d.o.o.

UKUPNO

166.276,75

Otvorenje sezone bilo je na planirani datum 14. lipnja 2019. godine. Bjelovarski
plivački klub, OIB: 42147137051, upravlja i koristi sportsku građevinu na temelju
Ugovora od 14. ožujka 2016. godine koji je sklopljen na razdoblje od pet godina.
7. TAXI DOZVOLE
U prvih šest mjeseci 2019. godine izdane su tri taxi dozvole.
8. KIOSCI
Zaključena su 3 ugovora o zakupu javne površine za postavljanje kioska.
9. POTPORE MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU
(1.530,000,00 kn u Proračunu)
Raspisani su Javni pozivi o bespovratnim potporama (subvencijama) za
poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva za:
- Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za pokretanje gospodarskih
aktivnosti poduzetnika početnika u 2019. godini
- Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i ugradnju strojeva i
opreme u 2019. godini
- Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za poticanje radnog mjesta u
2019. godini
- Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti tradicijskim i umjetničkim
obrtima u 2019. godini
- Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za stručno obrazovanje i
doškolovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba u 2019. godini
Analiza realiziranih potpora po svakoj pojedinoj mjeri prikazana je u sljedećoj tablici:
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GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
PRISTIGLI (ZAPRIMLJENI) ZAHTJEVI - EVIDENCIJA-REALIZACIJA (ISPLAĆENO)
Viša stručna suradnica: Maja Vrabec Madunić
UKUPAN FOND ZA SVIH 6 MJERA (Proračun za 2019. godinu)

Red.br. MJERA

1.530.000,00

BROJ
ODOBRENO ODBIJENO
PRISTIGLIH
ZAHTJEVA ZAHTJEVA
ZAHTJEVA

ULOŽENA
SREDSTVA
FOND
PODUZETNIKA
SREDSTAVA
(UKUPAN
IZNOS
INVESTICIJE)

SUBVENCIJA
GRADA
(ISPLAĆENO)

Broj TVRTKI Broj OBRTA
(odobreno) (odobreno)

1.

PODUZETNIK POČETNIK

17

14

3

200.000,00

429.584,53 kn

191.698,56 kn

12

2

2.

STROJEVI I OPREMA

109

85

24

700.000,00 3.974.378,81 kn

1.044.820,33 kn

43

42

3.

POTICANJE RADNOG MJESTA

54

22

32

400.000,00

330.000,00 kn

16

6

4.

TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI
STRUČNO OBRAZOVANJE I
DOŠKOLOVANJE ZAPOSLENIH I
NEZAPOSLENIH

2

1

1

30.000,00

15.000,00 kn

7.500,00 kn

1

0

9

0

9

100.000,00

0,00 kn

0,00 kn

191

122

69

72

50

5.

Ukupno:
6.

1.430.000,00 4.418.963,34 kn 1.574.018,89 kn

STARTUP nagrada

100.000,00 kn
UKUPNO REALIZACIJA POTPORE MSP 2019. 1.674.018,89 kn

Javni pozivi za dodjelu potpora poljoprivredi u 2019. godini:
1. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanja plotkinja
u govedarstvu u 2019. godini.
2. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki
u govedarstvu u 2019. godini.
3. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za uzgoj i držanje teladi tovne
pasmine u 2019. godini.
4. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za podizanje trajnih nasada ili
proširenje postojećeg u 2019. godini.
5. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za obnovu postojećeg trajnog
nasada u 2019. godini.
6. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za nabavu i postavljanje sustava
za zaštitu od tuče u 2019. godini.
7. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za nabavu i postavljanje novih
plastenika i staklenika u 2019. godini.
8. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za proizvodnju povrća, cvijeća, i
sjemena u zatvorenim prostorima u 2019. godini.
9. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za analizu poljoprivrednog zemljišta
i kalcifikaciju tla u 2019. godini.
10. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za ekološku proizvodnju u 2019.
godini.
11. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za držanje konja pasmine gidran
u 2019. godini.
12. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za očuvanje pčelinjeg fonda u
2019. godini.
13. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za ispitivanje uređaja za zaštitu bilja
u 2019. godini.
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14. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za studijska putovanja u 2019.
godini.
15. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za cjeloživotno obrazovanje u 2019.
godini.
16. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za izgradnju i opremanje prostora
za preradu u poljoprivredi u 2019. godini.
17. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje troškova
godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2019. godini.
Planirano
Subvencije poljoprivrednicima 670.000,00
1.Subvencije –Uzgoj i držanje
rasplodnih jedinki u
gospodarstvu
100.000,00
2.Subvencije – Ispitivanje
uređaja za zaštitu bilja
2.000,00
3.Subvencije - očuvanje
pčelinjeg fonda
140.000,00
4.Subvencije – Izgradnja i
opremanje prostora za
preradu u poljoprivredi
20.000,00
5.Subvencije – Umjetno
osjemenjivanje
80.000,00
6. Subvencije – Držanje i
uzgoj konja pasmine
gidran
90.000,00
7.Subvencije – Uzgoj i
držanje teladi tovnih
pasmina
50.000,00
8. Subvencije – podizanje
trajnih nasada ili proširenje
postojećeg
20.000,00
9. Subvencije – Obnova
postojećeg trajnog nasada
20.000,00
10. Subvencije – Nabava i
postavljanje sustava
zaštite od tuče
30.000,00
11. Subvencije – Nabava i
postavljanje novih
plastenika i staklenika
20.000,00
12. Subvencije – Proizvodnja
cvijeća i sjemenja u
plastenicima i
staklenicima
15.000,00

Izvršenje
93.539,00

Izvršenje %
13,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.740,00

7,17

81.500,00

90,56

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13. Subvencije – Analiza
poljoprivrednog zemljišta i
kalcifikacija tla
14.Subvencije – Cjeloživotno
obrazovanje
poljoprivrednika
15. Subvencije – Ekološka
proizvodnja
16. Subvencija – Troškovi
godišnjeg zakupa
prodajnog mjesta na
gradskoj tržnici Bjelovar
17. Subvencije –
Subvencioniranje
studijskih putovanja
Ostale subvencije i
donacije
Ukupno:
1.Subvencije – Certificiranje
poljoprivrednih proizvođača

10.000,00 0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

50.000,00

6.299,00

12,60

12.000,00

0,00

0,00

Planirano

Izvršenje

Izvršenje %

325.000,00

35.468,75

10,91

0,00

0,00

10.000,00

2.
Provođenje
Programa
zaštite divljači na području
35.000,00 9.968,75
grada
3.
Projekt
unapređenja
uzgojnog
programa
u 50.000,00
25.000,00
svinjogojstvu
4.Ostale tekuće donacijeorači, uzorite žene…..
10.000,00
0,00

28,48

50,00

0,00

5. Naknada za štete
uzrokovane prirodnim
katastrofama elementarne nepogode

100.000,00

0,00

0,00

Projekt Bjelovarski doručak

20.000,00

0,00

0,00

500,00

0,50

Raspolaganje poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH
100.000,00

10. JAVNA NABAVA
Temeljem usvojenog Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu i Plana
nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2019. godini, te zakonskih obveza
prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) provedene su sljedeće aktivnosti:
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- ažuriran je Registar ugovora u EOJN RH.
- izrađeno je i objavljeno Statističko izvješće javne nabave za 2018. godinu.

-

Javna nabava za sve Upravne odjele:
dovršeno je 7 (sedam) postupaka javne nabave preko EOJN RH iz 2018. godine
provedeno je 7 (sedam) novih postupka javne nabave preko EOJN RH.
sklopljena su 2 (dva) Ugovora temeljem Okvirnog sporazuma.

Iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo sklopljen je jedan ugovor
temeljem Okvirnog sporazuma: Postupak javne nabave broj 3-05/17-Ro-3: Nabava
prirodnog plina za potrebe Grada Bjelovara u razdoblju od jedne godine - 3. ugovor
temeljem Okvirnog sporazuma broj 3-05/17-Ro - 272.561,21 kn.
Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport: dovršeno 6 postupaka iz 2018.
godine i proveden 1 novi postupak preko EOJN RH
1. Dovršen je postupak javne nabave iz 2018. godine: Energetska obnova zgrade
Dječjeg vrtića Bjelovar, na adresi Radničko naselje, Prilaz II/3 u Bjelovaru - 881.155,63
kn
2. Dovršen je postupak javne nabave iz 2018. godine: Energetska obnova zgrade
PODRUČNE ŠKOLE CIGLENA, na adresi Ciglena 7, Ciglena - 1.061.951,25 kn
3. Dovršen je postupak javne nabave iz 2018. godine: Energetska obnova zgrade
PODRUČNE ŠKOLE VELIKO KORENOVO, na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko
Korenovo - 1.081.619,68 kn
4. Dovršen je postupak javne nabave iz 2018. godine: Energetska obnova zgrade
PODRUČNE ŠKOLE NOVE PLAVNICE, na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove
Plavnice - 1.903.175,96 kn
5. Dovršen je postupak javne nabave iz 2018. godine: Energetska obnova zgrade
PODRUČNE ŠKOLE ŽDRALOVI, na adresi Daruvarska 40, Ždralovi - 1.949.999,61 kn
6. Dovršen je postupak javne nabave iz 2018. godine: Energetska obnova zgrade
PODRUČNE ŠKOLE GUDOVAC, na adresi Gudovačka 128, Gudovac - 1.012.966,74
kn
7. Proveden je postupak JN: Građenje i opremanje Dječjeg vrtića i jaslica u naselju
Gudovac- 8.015.415,98 kn
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – dovršen 1
postupak iz 2018. godine, provedeno 6 novih postupaka preko EOJN RH i sklopljen 1
ugovor temeljem Okvirnog sporazuma:
1. Dovršen je postupak JN: Rekonstrukcija Zagorske ulice i dijela Ul. F. Livadića 1.480.073,38 kn
2. Proveden je postupak JN: Isporuka, opremanje i održavanje tri stanice za punjenje
i iznajmljivanje e-bicikala u Bjelovaru - 338.914,38 kn
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3. Proveden je postupak JN: Usluga održavanja javnih zelenih površina na području
Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine - 18.994.993,11 kn
4. Proveden je postupak JN: Izgradnja nadstrešnice i uređenje okoliša u Ul. Brune
Bušića u Bjelovaru – postupak poništen
5. Proveden je postupak JN: Izgradnja reciklažnog dvorišta u Bjelovaru - 6.139.334,44
kn
6. Proveden je postupak JN: Rekonstrukcija Livadske ulice u Bjelovaru - 989.106,25
kn
7. Proveden je postupak JN: Usluga skloništa za životinje sa područja grada Bjelovara
u razdoblju od jedne godine – postupak poništen
8. Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma: Usluga održavanja javnih zelenih površina
na području Grada Bjelovara u razdoblju od jedne godine - 1. Ugovor temeljem
Okvirnog sporazuma - 4.748.748,28 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 sukladno
Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016).
Provedena su i 63 postupka jednostavne nabave za sve upravne odjele:
- UO za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove: 2 postupka – 439.975,00 kn,
- UO za odgoj, obrazovanje i sport – 20 postupaka – 1.774.551,31 kn,
- UO za gospodarstvo - 6 postupaka – 718.120,31 kn,
- UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – 30 postupaka – 8.256.369,57 kn,
- UO za financije i javne prihode – 5 postupaka – 650.133,29 kn.
Za jednostavne nabave kod kojih je postupak proveden pripremljena je dokumentacija
za nadmetanje sa troškovnicima, zatražene su ponude, proveden je postupak
otvaranja, pregleda i ocjene ponuda , donesene su Odluke o odabiru te su potpisani
ugovori.
Jednostavna nabava do 70.000,00 kuna
Ukupno je dodijeljeno 154 Narudžbenica te su potpisani Ugovori za robu,
radove i usluge koji su pojedinačno navedeni u mjesečnim aktima gradonačelnika.
Procjembeni elaborati
Za potrebe donošenja odluka, suglasnosti i podnošenje zahtjeva prema MIDIMu izrađeni su sljedeći procjembeni elaborati prema Zakonu o procjeni vrijednosti
nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15):
1. Procjembeni elaborat, izrađen od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i
procjenu nekretnina Ivan Novaković, oznake T.D. 01/19., od siječnja 2019.
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2.

3.

4.

5.

godine, za neizgrađeno građevinsko zemljište u Ul. 105. brigade u Bjelovaru,
kčbr. 1181/1 k.o. Bjelovar (zemljišnoknjižna oznaka 398/1 upisana u zk.ul.br.
6157 k.o. Grad Bjelovar) u svrhu kupnje predmetne nekretnine za provedbu
programa POS, na koji je Procjeniteljsko povjerenstvo Grada Bjelovara dalo
pozitivno mišljenje dana 19.02.2019. godine,
Procjembeni elaborat, izrađen od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i
procjenu nekretnina Saša Križ, dipl.ing.arh., oznake 17/19, od travnja 2019.
godine, za zakup poslovnog prostora, u Bjelovaru, u Ul. A. Trumbića 1B, kčbr.
3895 k.o. Bjelovar (zemljišnoknjižna oznaka 2424/2 upisana u zk.ul.br. 1208
k.o. Grad Bjelovar), na koji je Procjeniteljsko povjerenstvo Grada Bjelovara dalo
pozitivno mišljenje dana 27.05.2019. godine,
Procjembeni elaborat, izrađen od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i
procjenu nekretnina Saše Križa, dipl.ing.arh., oznake 20/19, od lipnja 2019.
godine, za kupnju dvokatne stambeno poslovne zgrade u Ul. A. Trumbića 1B,
Bjelovar, kčbr. 3895 k.o. Bjelovar (zemljišnoknjižna oznaka 2424/2 upisana u
zk.ul.br. 1208 k.o. Grad Bjelovar), na koji je Procjeniteljsko povjerenstvo Grada
Bjelovara dalo pozitivno mišljenje dana 11.06.2019. godine,
Procjembeni elaborat, izrađen od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i
procjenu nekretnina Ivana Novakovića, građ.tehn., od lipnja 2019. godine,
izrađen u svrhu kupnje nekretnina u Ul. K. Frankopana 24, u Bjelovaru, i to
označenih kao čkbr. 1656 upisana u zk.ul.br. 5955 k.o. Grad Bjelovar
(katastarska oznaka kčbr. 4889/1 k.o. Bjelovar), oznake zemljišta: poslovni
prostor-poslovni centar i tržnica u Frankopanskoj ulici, površine 2098 m2, koja
se sastoji od 57 suvlasničkih dijelova s neodređenim omjerom (etažno
vlasništvo) i zajedničkih dijelova, na koji je Procjeniteljsko povjerenstvo Grada
Bjelovara dalo pozitivno mišljenje dana 17.06.2019. godine
Procjembeni elaborat, procjenitelj Saša Križ, oznake 18/19, od svibnja 2019.
godine, za nekretninu na adresi Ul. Vladimira Nazora kbr. 2, Bjelovar (stara
zgrade učeničkog doma), koji je dostavljen u Ministarstvo državne imovine uz
zahtjev za darovanje.

11. ULAGANJA U MJESNE DOMOVE PO MJESNIM ODBORIMA
Mjesni odbori 2019. – tekuće održavanja građevinskih objekata:
1. MO KRIŽEVAČKA CESTA: Izrada nove ograde na stubištu za galeriju,
popravak ograde na galeriji, popravak vrata od WC i kuhinje, promijenjen
cilindar na vratima od spremišta , u Sanitarnim čvorovima ugrađeni kupaonski
ventilatori za odvod zraka;
2. MO GUDOVAC: Izrada elemenata u kuhinji gornji i donji elementi i ploča za
kuhanje na struju. Popravak WC školjke, dobava i montaža WC daski,
vodokotlića, slavina
3. MO NOVOSELJANI: Popravak vodokotlića, dobava i montaža WC daski, ventila
za pisoare, izmjena ventila za hidrofor
4. MO PATKOVAC: Nosač za tri zastave;
5. MO VELIKE SREDICE: Izrađen nalaz i mišljenje o stanju zgrade i pogodnosti
za upotrebu s obzirom na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke
otpornosti i stabilnosti i prijedlog sanacije, promijenjeni cilindar na ulaznim
vratima dvorane mjesnog odbora i brava i cilindar na sporednim vratima
dvorane i promijenjen lokot od spremišta.

31

6. MO VELIKO KORENOVO: Popravak el. Instalacije rasvjete, utičnica i
prekidača, dobava i montaža WC školjke i vodokotlića.
7. MO TROJSTVENI MARKOVAC: Popravak el. instalacije s materijalom u
dvorani stavljene LED svjetiljke 2x 24W vodotjesne, dobava i montaža WC
daski, i držača WC papira.
8. MO TOMAŠ: utvrđivanje nedostatka vode u sanitarnim čvorovima i prespajanje
na gradski vodovod.
9. MO Galovac – zamijenjena je plinska peć za grijanje. Trošak je iznosio 1.865,00
kn.
10. MO Ban Jelačić – izvedeni su soboslikarski radovi. Trošak je iznosio 4.836,00
kn sa PDV-om.
Kapitalna ulaganja u građevinske objekte:
1. MO Stari Pavljani: izvedena je rekonstrukcija i uređenje dijela zgrade u kojem
se nalaze društvene prostorije. Radovi su obuhvaćali zamjenu dijela krova i
građevinske limarije iznad društvenih prostorija, ugradnja gromobrana na cijelu
zgradu i kompletno uređenje jedne prostorije za društvene sadržaje. Investicija
je 140.160,00 kn + PDV odnosno ukupno 175.200,00 kn.
2. MO Stančići: na zgradi Mjesnog odbora Stančići i DVD-a Stančići, zamjena je
stolarije novom PVC stolarijom, izveden je novi dimnjaka i ugrađene su linijske
kanalice i riješena je oborinska odvodnja plohe ispred zgrade. Investicija je
51.422,80 kn + PDV odnosno ukupno 64.278,50 kn.
3. MO Kokinac – izvedeni su radovi na uvođenju vode i odvodnja u Laktofrizu uz
društveni dom u Kokincu, prema nalogu veterinarske inspekcije. Investicija je
11.930,00 kn + PDV odnosno ukupno 14.912,50 kn.
Nabava uredske opreme i namještaja:
1. MO Gudovac – za prostoriju sale na katu u društvenom domu Gudovac
nabavljeno je 200 konferencijskih stolaca. Trošak je iznosio 24.187,50 kn sa
PDV-om.
2. MO Ban Jelačić – nabavljene su dvije garniture klupa i električno kuhalo. Trošak
je iznosio: 1.850,68 kn sa PDV-om.
12. RASPISANI JAVNI POZIVI
Javni poziv za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i
krovova građevina za 2019. godinu:
Na temelju Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za
provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina („Službeni
glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/18) Gradonačelnik je donio Odluku o raspisivanju
Javnog poziva za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova
građevina za 2019. godinu. Raspoloživa sredstva za 2019. godinu iznose 200.000,00
kuna i planirana su u proračunu na poziciji: glava: 00404, program 1040K104004,
konto: 3822102. Gradonačelnik je raspisao Javni poziv za sufinanciranje Programa
sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2019. godinu koji je bio otvoren za
prijave od 27. lipnja do 29. srpnja 2019. godine. Pristigle prijave dostavljaju se
Povjerenstvu na daljnju obradu i utvrđivanje prijedloga liste prvenstva.
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Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa
društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Bjelovara radi
utvrđivanja Liste reda prvenstva:
Na temelju Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda
prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području
Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 3/19), i Zakona o društveno
poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18)
Gradonačelnik je dana 27. lipnja 2019. godine raspisao Javni poziv za prikupljanje
zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na
području Grada Bjelovara radi utvrđivanja Liste reda prvenstva. Javni poziv je otvoren
za prijave od 27. lipnja do 16. rujna 2019. godine.
13. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (MIDIM)
Grad Bjelovar je podnio zahtjev MIDIM-u za davanje na uporabu nekretnine na
adresi Ul. Vladimira Nazora kbr. 2, Bjelovar (stara zgrade učeničkog doma koja je sada
prazna) dana 31.01.2019. godine. Razlog takovog zahtjeva je što je u tom trenutku
kao vlasnik bila upisana Općenarodna imovina. Grad Bjelovar i MIDIM provodili su
aktivnosti za upis prava vlasništva na pravnog slijednika i kada su se stekli uvjeti
odnosno kada se Republika Hrvatska upisala kao vlasnik zgrade Grad Bjelovar je
podnio zahtjev za darovanje dana 24.06.2019. godine sa svom propisanom
dokumentacijom, a kojim je zamijenjen prvi zahtjev za davanje na uporabu. Planirana
namjena zgrade je adaptacija u studentski dom za smještaja studenata koji studiraju
na Veleučilištu u Bjelovaru. Jedan od glavnih problema Veleučilišta je studentski
standard odnosno potreba za osiguranjem smještaja studentima.
Realizirano je davanje na uporabu nekretnine – zgrade u Bjelovaru, Trg
hrvatskih branitelja 14. Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine, koju zastupa
Ministarstvo državne imovine, sklopila je s Gradom Bjelovarom Ugovor o davanju na
uporabu broj: 144-03/2019 od 12.02.2019., kojim daje Gradu Bjelovaru, kao korisniku
nekretnine, na uporabu zgradu u Bjelovaru, Trg hrvatskih branitelja 15, označenu kao
zk.č.br. 2336 upisanu u zk.ul.br. 642 k.o. Grad Bjelovar. Zgrada je namijenjena za
potrebe osnivanja Digitalnog inovacijskog centra „hub.in Bjelovar“ namijenjenog radu
Veleučilišta u Bjelovaru.
14. MANIFESTACIJE GRADA
U razdoblju siječanj - lipanj 2019. godine Grad Bjelovar je sudjelovao na 10
manifestacija i/ili događanja i to:
1. „Start-up Europe Week Bjelovar 2019.“ (13.-14.3.2019.) je događaj kojeg je
Grad Bjelovar i ove godine organizirao, a 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 Udruženje obrtnika
Bjelovar. Cilj samog događanja je dugoročno promoviranje Startup kulture širom
Europe.
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2. „22. proljetni međunarodni bjelovarski sajam u Gudovcu“ (29.-31.3.2019.)
na kojem je prezentirano gospodarstvo, poduzetništvo i poljoprivreda Grada
Bjelovara. Na štandu Grada Bjelovara izlagali su proizvođači vina, sira, bućinog
i lanenog ulja, meda, aronije, voćnih vina i rakija. Ujedno se prezentiralo i
Likovno udruženje Bjelovar sa svojim slikama koje su krasile štand Grada.
Ovogodišnji gosti na gradskome štandu su bili iz Opuzena, OPG Samardžić sa
svojom ponudom mediteranskoga voća i prerađevina te maslinovog ulja.
3. „Dani cvatnje šljive i aronije“ (3.4.2019.) održani su na obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu Horvat u Hrgovljanima. OPG Horvat i OPG
Čukman glavni su organizatori događaja u kojem je Grad Bjelovar sudjelovao
kao partner. Događanje je osmišljeno za niže razrede osnovnih škola u smislu
obrazovnog obilaska voćnjaka, a potom i kušanja prerađevina napravljenih od
plodova iz voćnjaka. Tijekom dana voćnjak je posjetilo 200-tinjak mališana.
4. „Pisanicom do Uskrsa 2019.“ (12.-14.4. i 18.-20.4.2019.) je manifestacija koja
se nakon iznimnog odjeka prošle godine među građanima, održala i ove godine.
Riječ je o 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 bila su organizirana razna događanja kao što su
mađioničarski trikovi, oslikavanje lica, predstave, čitanje priča u parku, farbanje
pisanica od stiropora. Zadnji dan manifestacije bila je organizirana „Potraga za
pisanicama“ za djecu predškolskog uzrasta u kojem su tri najbolja natjecatelja
koji su pronašli najviše pisanica osvojili Koestlinove slatke pakete. Cijelu
manifestaciju su upotpunili i naši domaći OPG-ovi sa svojim proizvodima.
Ostvarenju ove manifestacije uz Grad Bjelovar pridonijelo je puno ustanova,
udruga i pojedinaca poput osnovnih škola, vrtića, Gradskog muzeja, Dječjeg
odjela Narodne knjižnice “Petar Preradović”, Udruge žena Gudovac, Udruge
OSIT, Centra za inkluziju i socijalne usluge, Likovnog udruženja Bjelovar, White
City Ridersa, Cvjetnog ateljea Marina te Koestlina, Moto zečeva, animatora
Bjelovarskog kazališta.
5. „Sajam cvijeća, ukrasnog bilja i sadnica Bjelovar“ (27.-28.4.2019.) je
manifestacija koja se održala po drugi puta u Bjelovaru i to u samom središtu
grada na Trgu Eugena Kvaternika. Grad Bjelovar je navedenu manifestaciju
organizirao u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, HGK – Županijskom
komorom Bjelovar i Udruženjem obrtnika Bjelovar.
6. „Biciklijada 2019.“ (1.5.2019.) je događaj kojeg je Grad Bjelovar dugi niz
godina organizirao uz veliku posjećenost i zainteresiranost građana, a krajnje
odredište je bilo planinarski dom „Kamenitovac“ u Maglenči kraj Bjelovara. Ove
godine organizaciju biciklijade na sebe je preuzeo Biciklistički klub „Gema“ iz
Bjelovara uz Grad Bjelovar kao partnera u organizaciji. Start biciklijade bio je
ispred Katedrale Sv. Terezije Avilske na gradskom korzu, a cilj je bio u mjestu
Jabučeta kraj Bjelovara na prostoru Vinarije Coner.
7. „Startup Bjelovar 2019.“ (30.5.2019.) je događaj kojeg je Grad Bjelovar
organizirao po drugi puta. Startup je natječaj za najbolju poduzetničku ideju te
je za inovativnu i jedinstvenu poduzetničku ideju Grad nudio 100.000 kn. Na
natječaj su se mogli prijaviti građani iz cijele Hrvatske, a Startup koji pobjedi i
osvoji nagradu dužan je svoje poslovanje započeti ili nastaviti u Bjelovaru. Osim
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nagrade od 100.000 kn, Hrvatsko udruženje menadžera (HUM-CROMA)
osiguralo je i stipendiju za pohađanje CROMA EDUcare mini MBA programa,
čija je vrijednost 22.500 kn. Također, za prva tri startup-a 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: Davorin Štetner, predsjednik CRANE-a –
hrvatske mreže poslovnih anđela, članovi CRANE-a Saša Cvetojević i Hrvoje
Prpić, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Alen Host, direktorica
Sektora za industriju HGK Tajana Kesić Šapić, dekanica Veleučilišta u
Bjelovaru Zrinka Puharić, predsjednica Udruženja obrtnika Bjelovar Gabrijela
Marija Patačko, direktor poslovnice Zagrebačke banke u Bjelovaru, Vedran
Vujčić, direktor Komercijalnog centra Erste banke u Bjelovaru Igor Topljak,
direktorica HUP-a – Udruge malih i srednjih poduzetnika Anny Brusić te
potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore Damir Židanić.
8. „II. Međunarodni skup o konjičkom turizmu u Republici Hrvatskoj“
(25.5.2019.) održao se u dvorani hotela Central u Bjelovaru. Nacionalna udruga
konjičkih turističkih vodiča Hrvatske (ENGEA Hrvatska) je bila glavni i odgovorni
organizator skupa uz suorganizatore Povijesnu postrojbu Bjelovarski graničariHusari 1756 i Hrvatsku udrugu uzgajivača Gidran pasmine konja. Grad Bjelovar
je imao ulogu partnera i domaćina skupa uz pokrovitelje Ministarstvo turizma i
Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske. Teme ovog međunarodnog
skupa su bile: razvoj i unaprjeđenje turističke ponude kontinentalnog turizma
ulaganjem u konjički turizam, konjički turizam u Europi, promocija konjičkog
turizma kao specifičnog oblika turizma te okupljanje raznih dionika i pružatelja
usluga u turizmu koji koriste konje u turističke svrhe, njihova obrazovanje,
certificiranje i izrada certificiranih konjičkih staza Hrvatske.
9. „3 Airsoft sajam u Gradu Bjelovaru“ (1.6.2019.) organizirao je Airsoft klub
C.A.T. Bjelovar uz pokroviteljstvo Grada Bjelovara. Događanje se održalo na
Trgu Eugena Kvaternika na kojem je bilo postavljeno 17 štandova sa izlagačima
iz zemlje i zemalja u okruženju. Na ovom jedinstvenom događanju koje nema
nigdje osim u Gradu Bjelovar uspjelo se povezati sve zaljubljenike u Airsoft i
prirodu, uz nadu da će se pokrenuti jedan vid kontinentalnog turizam na nivou
Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije.
10. „Terezijana 2019.“ (14.-16.6.2019.)- je manifestacija koju Turistička zajednica
Bilogora-Bjelovar i Grad Bjelovar tradicionalno organiziranju od 1996. godine na
Trgu Eugena Kvaternika u Bjelovaru. Terezijana je najveća gospodarska,
kulturna i povijesna manifestacija koju posjeti više od 20.000 posjetitelja.
Manifestacija je nadahnuta povijesnom činjenicom da je 1756. godine carica
Marija Terezija donijela odluku o planskoj izgradnji novog središta Varaždinske
vojne granice na mjestu utvrde Bjelovar, a 1758. godine u grad su preseljena
sjedišta Križevačke i Đurđevačke pukovnije.
15. TEHNOLOŠKI PARK BJELOVAR d.o.o.
Grad Bjelovar je 31.12.2014. godine osnovao sa Veleučilištem u Bjelovaru,
Tehnološki park Bjelovar d.o.o., u okviru kojeg je i Tehnološki inkubator.
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Grad Bjelovar i TPBJ potpisali su ugovor 02.01.2019. godine o suradnji Grada
Bjelovara i TPBJ pri inkubaciji poduzetnika početnika u 2019. godini.
Grad Bjelovar i TPBJ potpisali su 26. veljače 2019. godine Sporazum o
međusobnoj suradnji na organizaciji STARTUP EUROPE WEEK BJELOVAR 2019.
godine.
Grad Bjelovar i TPBJ potpisali su 14. veljače 2019. godine Ugovor br. 01-2019
za uslugu savjetovanja u pripremi i izradi dva projektna prijedloga u sklopu 3. poziva
na dostavu projektnih prijedloga Interreg Dunav na iznos od 50.000,00 kn (29.03.2019.
godine Grad Bjelovar je u cijelosti platio 50.000,00 kn temeljem računa br. 36/P1/1 od
22.03.2019. godine).
Grad Bjelovar i TPBJ potpisali su 26. veljače 2019. godine Ugovor za
suorganizaciju i provođenje inicijative STARTUP EUROPE WEEK 2019 na preostali
iznos od 8.750,00 kn (29.03.2019. godine Grad Bjelovar je u cijelosti platio 8.750,00 kn
temeljem računa br. 37/P1/1 od 22.03.2019. godine).
Grad Bjelovar i TPBJ potpisali su 1. travnja 2019. godine Aneks br. 4. Ugovora
o kratkoročnoj pozajmici na neotplaćeni iznos pozajmice od 25.000,00 kn (Tehnološki
park Bjelovar je vratio Gradu Bjelovaru 25.000,00 kn pozajmice).
Grad Bjelovar i TPBJ potpisali su 23. svibnja 2019. godine Ugovor za suradnju
na BJELOVAR STARTUP 2019. na iznos od 12,500,00 kn (12.06.2019. godine Grad
Bjelovar je u cijelosti 12.500,00 kn platio temeljem računa br. 78/P1/1 od 05.06.2019.
godine).
Grad Bjelovar i TPBJ potpisali su 31. svibnja 2019. godine Ugovor o suradnji
Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o. (29.03.2019. godine Grad
Bjelovar je u cijelosti 50.000,00 kn platio temeljem računa br. 36/P1/1 od 22.03.2019.
godine).
Grad Bjelovar i TPBJ potpisali su 5. lipnja 2019. godine Ugovor za izradu
strategije/plana razvoja pametnog Grada Bjelovara na iznos od 50.000,00 kn
(Sredstva temeljem Ugovora još nisu plaćena).
Grad Bjelovar i TPBJ potpisali su 28. lipnja 2019. godine Ugovor o kratkoročnoj
pozajmici na iznos od 65.000,00 kn (pozajmica je uplaćena Tehnološkom parku
Bjelovar d.o.o. 28.06.2019. godine).
Poduzetnici početnici (STARTUP TVRTKE):
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, u 2. god.-75%, u 3. god.- 50%, u 4. god.-25%. U 5. godini
naplaćuje se komercijalan najam.
Ukoliko se Startup tvrtka bavi IT sektorom, subvencija najma, režijskih troškova,
ostale naknade te troškovi održavanja zajedničkih prostora za sve godine iznose
100%.
Scaleup tvrtke
Scaleup tvrtkama koje se bave informacijskim tehnologijama (IT sektor)
subvencija najma poslovnog prostora iznosi 50%. Režijske troškove poslovnog
prostora i zajedničkih prostora te troškove održavanja zajedničkih prostora plaćaju
same tvrtke.
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EUROHERC OSIGURANJE d.d. i TPBJ potpisali su 1. lipnja 2019. godine
Ugovor o zakupu nekretnine na adresi A. Trumbića 1 B u Bjelovaru.
Dvije Scaleup tvrtke su smještene u iznajmljeni objekt.
Korisnici Tehnološkog inkubatora na dan 01.06.2019. – Trg Eugena
Kvaternika 6 u Bjelovaru:
1. BIAIS j.d.o.o. Bjelovar (od 01.08.2017). -1 zaposlen
2. AXESS CRO d.o.o. Bjelovar (01.08.2018.) -11 zaposlenih
4. DEMARING d.o.o. Bjelovar (od 15.06.2016.) - 3 zaposlena
5. GREEN SCREENS d.o.o. Bjelovar (od 15.06.2016.) -1 zaposlen
6. DG mont j.d.o.o. Bjelovar (od 01.03.2016.) - 1 zaposlen
7. ACADEMICA d.o.o. Bjelovar (od 01.02.2019.) – 4 zaposlenih
8. obrt DIZAJNERICA Bjelovar (01.06.2018.) – 2 zaposlena
Korisnici Tehnološkog inkubatora na dan 01.06.2019. – Ante Trumbića 1B
u Bjelovaru:
1. SERENGETI d.o.o. (od 01.04.2018.) – 24 zaposlena
2. ALTUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o.- (01.11.2018.) - 4 zaposlena
Virtualni uredi
Tehnološki park Bjelovar d.o.o. osigurava korisnicima usluge Virtualnog ureda
- slanje i primanje fax poruka, zaprimanje i proslijeđivanje pošte, registraciju poslovnog
subjekta na adresi Parka te poslovni prostor u slučaju potrebe održavanja sastanaka.
(korisnici usluge Virtualnog ureda: LIMIT-BJ j.d.o.o., BjelovarATTRANS-BJ j.d.o.o.,
BjelovarATPV SKY-BJ j.d.o.o., BjelovarRELIABLE AUTOPRIJEVOZ-BJ j.d.o.o.,
BjelovarDE PROMO obrt za marketing i promidžbu, BjelovarBARNES DIAMANT
d.o.o., BjelovarZAGREBNB d.o.o., BjelovarCEPELIN MPE d.o.o., BjelovarMEDICO
HOME d.o.o., BjelovarFINE DESIGN d.o.o., BjelovarBJELOVAR LIVE d.o.o.,
BjelovarSTEFFANINI INTERNATIONAL d.o.o. Bjelovar).
U periodu od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine je za subvenciju najma i
troškova energenata na adresi Trg E. Kvaternika 6 u Bjelovaru utrošeno 140.022,49
kn.
U periodu od 01.06.2019. do 30.06.2019. godine je za subvenciju najma na
adresi Ante Trumbića 1B u Bjelovaru utrošeno 15.000,00 kn.
Tehnološki park Bjelovar d.o.o. za uslugu voditelja projekta „izgradnja
reciklažno dvorište u Bjelovaru“ odrađuje sve aktivnosti temeljem Ugovora kako je
navedeno.
Tehnološki park Bjelovar radi na pripremi i provedbi razvojnih projekata i
programa s ciljem razvoja i unapređenja konkurentnost Grada Bjelovara. U periodu od
siječnja do lipnja 2019. godine za intelektualne usluge (priprema i/ili provedba
projekata) Tehnološkom parku d.o.o. isplaćeno je 111.057,76 kn.
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16. EU I NACIONALNI PROJEKTI GRADA BJELOVARA

RB

NADLEŽNO TIJELO

POZIV_NATJEČAJ

NAZIV PROJEKTA

ULOGA

UKUPAN IZNOS

TRAŽENI IZNOS

STATUS_OČEKIVANI
DATUM REZULTATA

1

Ministarstvo unutarnjih
poslova

Poziv za prijavu projekata iz
područja sigurnosti cestovnog
prometa na području Republike
Hrvatske za 2019. godinu

Rekonstrukcija raskrižja
Ul. Petra Biškupa Vene i
Ull. Milana Šufllaya

Prijavitelj

613.485,00

429.439,50

U evaluaciji

2

Središnji državni ured za
šport

Javni poziv za sufinanciranje
izgradnje, građevinskog zahvata i
opremanja športskih građevina u
2019. godini

Izgradnja nove zgrade
športske namjene

Prijavitelj

1.282.633,61

700.000,00

NIJE ODOBRENO

3

Ministarstvo hrvatskih
branitelja

Javni poziv za osiguranje
pristupačnosti objektima
osobama s invaliditetom 2019

Osiguranje pristupačnosti
prostorija sanitarija i
svlačionica OSI i
smanjene pokretljivosti

Prijavitelj

333.440,00

263.440,00

U evaluaciji

4

Ministartsvo graditeljstva
i prostornoga uređenja

Javni poziv za sufinaniranje
projekata gradova i općina za
poticanje razvoja komunalnog
gospodarstva i ujednačavanje
komunalnog standarda u 2019.
godini

Rekonstrukcija Zagorske
ulice i dijela Ulice Ferede
Livadića u Bjelovaru

Prijavitelj

1.480.073,38

444.022,01

ODOBRENO

222.000,00

5

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

Javni poziv Fonda za sufinanciranje
kupnje energetski učinkovitih vozila
pravnim osobama

Prijavitelj

196.368,75

78.547,50

ODOBRENO

78.547,50

6

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

Javni poziv za neposredno
sufinanciranje gradnje punionica
vozila na električnu energiju 2019.

Gradnja punionice vozila
na električnu energiju

Prijavitelj

245.945,50

98.378,20

ODOBRENO

86.008,20

7

Ministarstvo hrvatskih
branitelja

Javni poziv za sufinanciranje
spomen obilježja za rješenja
dobivena u javnom natječaju

Uređenje Spomen
područja
Barutana 1991.

Prijavitelj

1.871.353,94

1.071.353,94

U evaluaciji

6.023.300,18

3.085.181,15

Kupnja energetski
učinkovitog vozila

ODOBRENI IZNOS

0,00

386.555,70

V. PODRUČJE FINANCIJA I JAVNIH PRIHODA
Na temelju čl. 47 stavka 1. točke 16. Statuta Grada Bjelovara i čl. 16. stavka 1.
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, 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 te Povjerenstva za popis nepokretne imovine, opreme
i sitnog inventara u vlasništvu Grada, povjerenstva su obavila poslove popisa,
doneseni su zapisnici i temeljem njih odgovarajuće odluke o otpisu i prihvaćanju
popisa.
Odlukom o Izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak, smanjili smo prirez sa
12% na 9%. U 2018. Godini prirez porezu na dohodak iznosio je 10.022.630,52 kn, a
ovim smanjenjem stope prireza na 9% prihod po ovoj osnovi umanjiti će se za
2.505.650,75 kn.
Temeljem čl. 21. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Bjelovara i čl. 46.
Zakona o proračunu, Gradskom vijeću je podnesen izvještaj o preraspodjeli sredstava
planiranih u proračunu za 2018. godinu, do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj
stavci donesenoj od strane predstavničkog tijela koja se umanjuje, ako to odobri
Gradonačelnik.
Temeljem čl. 43. Zakona o proračunu, Gradskom Vijeću je dostavljen Prijedlog
I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu. Ukupni prihodi i
rashodi u Proračunu povećavaju se za 4.731.058,53 kn.
Najznačajniji razlozi za II. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara su
rekonstrukcija poda u dvorani Euoropskih prvaka, izgradnja umjetnog travnjaka na
Gradskom stadionu, te kupnja poslovnih zgrada u Ul. A. Trumbića 1B i Ul. K.
Frankopana 24.
Grad Bjelovar se u 2019. godini planira zadužiti za dugoročne financijske kredite
i to za energetske obnove PŠ Ciglena, N. Plavnice, Ždralovi, V. Korenovo i G. Plavnice,
DV Bjelovar u Radničkom naselju, te Društvenog doma u Zvijercima za što je kredit
dobiven kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. u iznosu od 4.189.000,00 kn, kamata
na kredit iznosi 1,43%. Zatim za izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu 1.902.500,00
kn, kredit je također dobiven kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., uz kamatnu stopu
od 1,43%, za izgradnju umjetnog travnjaka na Gradskom stadionu – pomoćno igralište
u iznosu od 2.100.000,00 kn, dobiven kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., uz
kamatnu stopu u iznosu od 1,38%, te za kupnju poslovnih zgrada na lokaciji Ul. A.
Trumbića 1b i K. Frankopana 24, u iznosu od 6.000.000,00 kn, uz kamatnu stopu od
1,38%, dobiven kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.
Prije potpisivanja Ugovora o kreditu, morali smo dobiti suglasnost Vlade
Republike Hrvatske ili Ministra financija za zaduženje. Obvezni prilog uz zahtjev za
dobivanje suglasnosti RH za zaduženje Vlade RH je i Odluka 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 2019. godinu nisu navedeni ovi elementi, izradili smo Odluku o dopuni
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu u kojoj smo naveli
novo zaduženje, te da će očekivano kreditno zaduženje krajem godine iznositi
34.583.091,49 kn.

Na temelju čl. 110. Zakona o proračunu, te na temelju Pravilnika o financijskom
izvještavanju u proračunskom računovodstvu, donesen je Godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu i izrađeni su financijski izvještaji na dan
31.12.2018.
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara radili smo zbog planiranja
sufinanciranja nabavke radnih bilježnica roditeljima učenika osnovnih škola s područja
Grada Bjelovara, te zbog planiranja 12.000.000,00 kn za izgradnju Sportske dvorane
na Boriku u suradnji sa Ministarstvom obrane RH.
U Upravnom odjelu za financije i javne prihode, obavljani su poslovi sintetičkog
knjigovodstva po vrstama prihoda i analitikama, poslovi obračuna plaća i drugih
naknada, blagajničko poslovanje i ostali poslovi. Osim praćenja knjigovodstvenih
promjena, dnevno su se iskazivale sve poslovne transakcije vezano na prihode i
rashode. Dnevno i mjesečno su se usklađivali prihodi i primici sa Izvješćem FINA-e i
rasporedom zajedničkih prihoda proračuna.
Temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
izrađeni su financijski izvještaji i predani nadležnim tijelima, kao i svi ostali mjesečni
izvještaji utvrđeni posebnim pravilnicima ili propisima (JOPPD obrasci, PDV mjesečni
izvještaj i dr.).
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. Poslovi pripreme i obrade sjednica Gradskog vijeća
U izvještajnom razdoblju održane su tri 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 2019. godine održane su tri sjednice Odbora za
financije proračun, Odbora za gospodarstvo i Odbora za hrvatske branitelje i članove
njihovih obitelji. Održane su dvije sjednice Odbora za komunalni sustav, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Odbora za odgoj i obrazovanje i Odbora za kulturu, tehničku
kulturu i sport, Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbora za poljoprivredu i
prehrambenu industriju. U izvještajnom razdoblju održana je po jedna sjednica Odbora
za dodjelu nagrada i javnih priznanja te Odbora 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 dostavljani su, sukladno Zakonu o
proračunu, Ministarstvu financija.
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U izvještajnom razdoblju Gradsko vijeće donijelo je 95 općih i pojedinačnih
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 s javnošću u
postupku donošenja općih akata. U razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine
provedeno je 12 postupaka savjetovanja s javnošću.
2. Naplata gradskih prihoda
U izvještajnom razdoblju redovito i kontinuirano su se provodile mjere naplate i
prisilne naplate za sve gradske prihode. Također, Grad je prijavio potraživanja u 4
stečajna postupka. Početkom godine redovito su poslane opomene za komunalnu
naknadu i to za 3 100 obveznika.
U odnosu na nenaplativa potraživanja koja godinama čine masu potraživanja za
koja su pravovremeno poduzete mjere naplate, ali su ista ostala nenaplaćena, u okviru
ovlasti i temeljem ispunjenih zakonskih uvjeta, donijete su odluke o otpisu i to za
prihode komunalne naknade za stambeni i poslovni prostor te porez na tvrtku .
O odlukama i provedenom otpisu potraživanja sačinjeno je izvješće za Gradsko
vijeće.
3. Opći pravni poslovi
Temeljem odluke gradonačelnika objavljen je Javni poziv za prikupljanje ponuda
za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu za medijsko
informiranje i promidžbu. Nakon zatvaranja javnog poziva uslijedile su Odluke o
odabiru i odobravanju sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2019.godinu za
medijsko informiranje i promidžbu temeljem kojih je zaključeno 10 ugovora za medijsko
informiranje i promidžbu.
U izvještajnom razdoblju donijete su odluke i ugovori vezani za poslovanje
trgovačkog društva „Tehnološki park Bjelovar „ d.o.o.
U postupku kolektivnog pregovaranja radi zaključenja novog Kolektivnog
ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Bjelovara, donijeta je
Odluka o imenovanju predstavnika poslodavca Grada Bjelovara za sklapanje
Kolektivnog ugovora a nakon obavljenih pregovora predstavnika Grada i sindikata, 10.
lipnja 2019. godine sklopljen je Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u
upravnim tijelima Grada Bjelovara za razdoblje 2019.-2023. godina.
Nakon održanih izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara,
gradonačelnik je u veljači sazvao konstituirajuće sjednice za svih 38 mjesnih odbora
na području Grada Bjelovara te su nakon održanih sjednica konstituirana sva Vijeća
mjesnih odbora na području Grada Bjelovara za razdoblje 2019.-2023.godina.
Na temelju iskazane inicijative gradskih vijećnika o potrebi racionalizacije broja
mjesnih odbora na području Grada Bjelovara, gradonačelnik je donio i Odluku o
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imenovanju radne skupine za izradu plana racionalizacije broja mjesnih odbora na
području Grada Bjelovara u čijem se sastavu nalaze gradski vijećnici iz sadašnjeg
saziva Gradskog vijeća.
Za potrebe projekta „ Transparentnost proračuna Grada Bjelovara“ donijeta je
Odluka o davanju ovlaštenja za obradu i dostavu podataka Institutu sinergije znanosti
i društva. Projekt „Transparentnost proračuna Grada Bjelovara“ gradonačelnik je
prezentirao 20. svibnja 2019.godine u Novinarskom domu u Zagrebu.
Nakon održanih izbora za Vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih
manjina, sazvane su konstituirajuće sjednice Vijeća nacionalnih manjina te su donijete
odluke o naknadi troškova izborne promidžbe za izbor članova Vijeća romske
nacionalne manjine, članova Vijeća srpske nacionalne manjine, članova Vijeća
albanske nacionalne manjine i Predstavnika češke nacionalne manjine u Gradu
Bjelovaru.
U izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je izdao 36 brisovnih i 8 tabularnih
očitovanja. Također, u istom razdoblju Gradonačelnik je izdao 4 suglasnosti ovlaštenim
osobama i to 2 koje se odnose na rekonstrukcije i dogradnje uličnih distributivnih
plinovoda te 2 koje se odnose na ulaganja na gradskim zemljištima.
4. Kadrovski poslovi
Unutar Odsjeka obavljaju se svakodnevno poslovi upravljanja ljudskim
resursima i vođenja propisanih evidencija o zaposlenicima u Gradskoj upravi Grada
Bjelovara.
Sukladno Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima
Grada Bjelovara i Pravilniku o unutarnjem redu kontinuirano se prate sva prava i
obveze službenika i namještenika
U okviru obavljanja kadrovskih poslova u izvještajnom razdoblju donesena su
rješenja o ocjenjivanju pročelnika, utvrđen je Plan korištenja godišnjeg odmora
pročelnika, donesena su rješenja o godišnjem odmoru pročelnika, utvrđeno je pravo
na plaćeni dopust pročelnika, donesena su rješenja o sastavu inventurnog
povjerenstva, kao i rješenja o uvećanju osnovne plaće za pročelnike.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama u prvoj polovici 2019. godine
zaprimljeno je 6 zahtjeva za ostvarenje prava na pristup informacijama koji su riješeni.
U pogledu obavljanja ostalih kadrovskih poslova u prvoj polovici 2019. godine
donesena su različita rješenja, sporazumi, dopisi i planovi.
Radi upoznavanja s rješavanjem radno pravnih pitanja u Gradu Bjelovaru,
upućena je informacija prema Gradskom vijeću.
5. Imovinsko pravni poslovi
U izvještajnom razdoblju Odsjek je obavljao poslove vezane za upravljanje i
raspolaganje nekretninama i to:
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PRODAJA
Temeljem odluka Gradonačelnika, raspisano je 5 javnih natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara.
Putem istih prodano je 5 garažnih mjesta u Ul. Z. Lovrenčevića, 2 građevinska
zemljišta u Poslovnoj zoni „Jug“, dva stambena prostora u Ulici D. Demetra 3 u
Bjelovaru te je Gradonačelnik donio odluke o izboru najboljeg ponuditelja i prodaji 3
građevinska zemljišta u Poslovnoj zoni „Novi Borik-Lepirac“.
KUPNJA
Grad je, temeljem odluka Gradonačelnika, kupio 1 zemljišnu parcelu u k.o.
Ždralovi i 2 zemljišne parcele u k.o. Korenovo.
SLUŽNOSTI
Gradonačelnik je donio 4 odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u
vlasništvu Grada za korist trgovačkog društva „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar, „HEPOperator distribucijskog sustava“ d.o.o. Zagreb, HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb i
PLINACRO d.o.o. Zagreb te su temeljem istih s navedenim trgovačkim društvima
sklopljeni ugovori o osnivanju prava služnosti.
Također, sklopljena su 2 dodatka ugovoru osnivanju prava služnosti za korist
trgovačkog društva „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar.
ZAMJENA NEKRETNINA
Radi formiranja građevinske čestice na kojoj se može graditi oznake S4A prema
DPU Sjever 1 - 2. dio koja je namijenjena višestambenoj izgradnji (cca. do 27 stanova),
a u svrhu uključivanja Grada u program POS-a (poticane stanogradnje),
Gradonačelnik je donio Odluku o zamjeni nekretnina i sklopio Ugovor o zamjeni
nekretnina s fizičkom osobom.
ZAKUP GRADSKOG ZEMLJIŠTA
U izvještajnom razdoblju gradonačelnik je donio 4 odluke o raspisivanju javnih
natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara. Temeljem provedenih
javnih natječaja donesene su 4 odluke o davanju u zakup gradskog zemljišta te su
sklopljena 4 ugovora o zakupu istog. Također, Gradonačelnik je donio 1 odluku o
davanju na korištenje gradskog zemljišta na razdoblje od 1 godine temeljem koje je
sklopljen ugovor o zakupu.
UGOVOR O DJELU - procjene nekretnina
Gradonačelnik je donio 9 odluka temeljem kojih je sklopljeno 9 ugovora o djelu
– o procjeni vrijednosti s ovlaštenim procjeniteljima.
OSTALO
Gradonačelnik je u izvještajnom razdoblju sklopio 3 izvansudske nagodbe
vezane uz isplate dugovanja iza osoba čiji je Grad zakonski nasljednik te priznavanje
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ulaganja u postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice. U istom razdoblju, a vezano
uz postupak usklade zemljišno-knjižnog s katastarskim stanjem, tj. reambulacije za
k.o. Bjelovar, sklopljen je i Dodatak Sporazumu o sufinanciranju poslova obnove dijela
zemljišne knjige za k.o. Bjelovar (zona 1) s Ministarstvom pravosuđa i Općinskim
sudom u Bjelovaru te Sporazum o financiranju naknade članovima povjerenstva za
izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i tehničkom
reambulacijom za k.o. Bjelovar (zona 1) -za 2019. godinu s Državnom geodetskom
upravom, kao i Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Državnom geodetskom
upravom.

VI.

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 2019. godine dovršena je unutarnja revizija iz prethodnog
razdoblja pod nazivom Revizija sufinanciranja Grada za smještaj djece u privatnim
dječjim vrtićima i obrtima za usluge dadilja koja je obuhvatila nadležne upravne odjele
Grada. Revizijom je izraženo zadovoljavajuće mišljenje te su dane tri preporuke za
unapređenje sustava unutarnjih kontrola. U izvještajnom razdoblju također je
provedena unutarnja revizija pod nazivom Revizija utvrđivanja, naplate i utroška
vlastitih i ostalih prihoda te prihoda iz Proračuna Grada za financiranje redovne
djelatnosti osnovnih škola u vlasništvu Grada u IV. Osnovnoj školi Bjelovar. Revizijom
je izraženo zadovoljavajuće mišljenje uz stanovite nedostatke. Škola je usvojila
jedanaest preporuka za otklanjanje nedostataka u sustavu unutarnjih kontrola. 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 u
Gradu Bjelovaru, daje stručna mišljenja i preporuke za unapređenje poslovanja.
Pročelnica Službe je prisustvovala obveznim seminarima i radionicama koje organizira
Ministarstvo financija, a sukladno Naputku o kontinuiranom stručnom usavršavanju
unutarnjih revizora u javnom sektoru.

VII. OSTALE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA
Grad Bjelovar sustavno radi na uvođenju digitalizacije i automatizacije rada
Gradske uprave i najtransparentiji je grad u Hrvatskoj. Putem besplatne aplikacije svi
građani mogu imati transparentan uvid u isplate iz Proračuna Grada Bjelovara,
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uključujući isplate pravnim i fizičkim osobama.
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.
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.
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Grad Bjelovar objavljuje na
službenoj internetskoj stranici opće i pojedinačne akte gradonačelnika i Gradskog
vijeća, zapisnike sa sjednica Gradskog vijeća, informacije o održavanju sjednica
Gradskog vijeća, informacije o postupcima javne nabave, obavijesti o raspisanim
natječajima i javnim pozivima, obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup
informacijama te pregršt ostalih informacija, vijesti, priopćenja, poziva i obavijesti o
događanjima.
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama redovno se
dostavljaju Povjereniku za informiranje sukladno navedenom Zakonu.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj – lipanj
2019. 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.
Predlažem Gradskom vijeću Grada Bjelovara da razmotri i prihvati ovo
Izvješće.
GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

PRILOG: popis akata gradonačelnika za razdoblje siječanj- lipanj 2019.
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POPIS AKATA za razdoblje siječanj – lipanj 2019.
U razdoblju siječanj- lipanj 2019. godine doneseni su sljedeći akti:
• Odluka o suradnji Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o. pri
inkubaciji poduzetnika početnika u 2019. godini;
• Ugovor o suradnji Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o. pri
inkubaciji poduzetnika početnika u 2019. godini;
• Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje jednogodišnjih programa ili
projekata udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Gudovac (7 ugovora);
• Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Gudovac (6 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Trojstveni Markovac (15 ugovora);
• Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Trojstveni Markovac (3 ugovora);
• Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru dr. Ante Starčević (11 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Hrgovljani (8 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Stjepan Radić (16 ugovora);
• Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Stjepan Radić;
• Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Stare Plavnice (5 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Stare Plavnice (18 ugovora);
• Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Ciglena (6 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Ciglena (9 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Tomaš (3 ugovora);
• Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Tomaš (2 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Novoseljani (9 ugovora);
• Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Gornje Plavnice (2 ugovora);
• Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Novoseljani (2 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Veliko Korenovo (4 ugovora);
• Ugovor o zakupu termina športske dvorane Gudovac (51 ugovora);
• Ugovor o zakupu termina športske dvorane Prgomelje (4 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Kokinac (8 ugovora);
• Ugovor o zakupu termina sportske dvorane Prgomelje (2 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Ban Josip Jelačić;
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Obrovnica (3 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Patkovac (3 ugovora);
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Prgomelje;
• Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Hrgovljani;
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesno odboru Gornje Plavnice (4 ugovora);
• Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Križevačka cesta;
• Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Patkovac;
• Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Ždralovi;
• Odluka o međusobnoj suradnji na izradi studije „Unapređenje svinjogojske
proizvodnje na području grada Bjelovara“;
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• Ugovor o međusobnoj suradnji na izradi studije „Unapređenje svinjogojske
proizvodnje na području grada Bjelovara;
• Izjava prijavitelja o statusu projektnog prijedloga „Energetska obnova zgrade
Područne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38;
• Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor za projektni prijedlog „Energetska
obnova zgrade Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi
Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice;
• Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor za projektni prijedlog „Energetska
obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29“;
• Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade
Područne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38;
• Dopis o dostavljanju Izjave prijavitelja o statusu projektnog prijedloga i Ugovora
o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade
Područne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38;
• Izjava o partnerstvu u projektu „Bjelovarska parasportska škola“ prijavitelja
Bjelovarski sportski savez osoba s invaliditetom;
• Dopis o dostavljanju Izjave o partnerstvu Bjelovarskom sportskom savezu osoba
s invaliditetom za projekt „Bjelovarska parasportska škola“;
• Prijava za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija raskrižja Ulica Petra Biškupa
Vene i Ulice Milana Šufflaya“ na Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti
cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2019. godinu,
Ministarstva unutarnjih poslova;
• Jamstvo da ne postoje imovinsko-pravne prepreke za sanaciju za projekt
„Rekonstrukcija raskrižja Ulice Petra Biškupa Vene i Ulice Milana Šufflaya“ na
Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području
Republike Hrvatske za 2019. godinu, Ministarstva unutarnjih poslova;
• Jamstvo o osiguranju vlastitih sredstava prijavitelja projekta projekta
„Rekonstrukcija raskrižja Ulice Petra Biškupa Vene i Ulice Milana Šufflaya“ na
Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području
Republike Hrvatske za 2019. godinu, Ministarstva unutarnjih poslova;
• Jamstvo o realizaciji sanacije tijekom 2019. godine za projekt „Rekonstrukcija
raskrižja Ul. Petra Biškupa Vene i Ul. Milana Šufflaya“ na Poziv za prijavu
projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike
Hrvatske za 2019. godinu, Ministarstva unutarnjih poslova:
• Izjava o financijskim sredstvima koja se traže od nacionalnog programa za projekt
„Rekonstrukcija raskrižja Ul. Petra Biškupa Vene i Ul. Milana Šufflaya“ na Poziv
za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području
Republike Hrvatske za 2019. godinu, Ministarstva unutarnjih poslova;
• Dopis o dostavljanja tražene dokumentacije za početak provedbe projekta „Vrtići
po želji roditelja“ u Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i
ugovaranje projekata Europske unije, Zagreb;
• Početni plan Zahtjeva za nadoknadom sredstava za projekt „Vrtići po želji
roditelja“;
• Zahtjev za plaćanje predujma za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
• Plan nabave za projekt „ Vrtići po želji roditelja“;
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• Odluka o prihvaćanju popisa nepokretne imovine, opreme i sitnog inventara u
vlasništvu Grada Bjelovara na dan 31.12.2018.;
• 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 31.12.2018.;
• Odluka o prihvaćanju popisa novčanih sredstava, potraživanja i obveza,
potrošnog materijala i zaliha robe u čajnoj kuhinji Grada Bjelovara na dan
31.12.2018.;
• Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za voditelja
projekta Ivana Bekavac;
• Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za administratora
1 u projektu Zdravko Pavec;
• Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za administratora
2 u projektu Antonio Dinjar;
• Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za administratora
3 u projektu Ivan Tkaličanac;
• Ugovor o korištenju mreže Br. 4006-19-000130, sklopljen sa HEP ODS d.o.o.
Elektrom Bjelovar – korištenje elektroenergetske distribucijske mreže za
kontejner MO Mala Ciglena;
• Odluka o sklapanju ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti
nekretnina za neizgrađeno građevinsko zemljišta u Ul. 105. brigade;
• Ugovor br. 17-05-Ra/19, MO Stančići - građevinski radovi na zgradi mjesnog
odbora i DVD-a Stančići, Stančići 14 sklopljen sa tvrtkom DS GRADNJA d.o.o.,
Bjelovar;
• Ugovor za pružanje usluga savjetovanja u području brandinga i komunikacije
sklopljen sa tvrtkom Epikratos d.o.o. iz Zagreba;
• Ugovor o djelu sklopljen sa Ivanom Novakovićem za izradu procjembenog
elaborata za neizgrađeno građevinsko zemljište u Ul. 105. brigade u Bjelovaru;
• Odluka o davanju stana u najam- (2 odluke);
• Odluka o vrijednosti boda za izračun početne zakupnine za davanje u zakup
poslovnih prostora u 2019. godini;
• Ugovor br. 9-07-U/19 za izradu glavnog projekta energetske obnove za
nestambeni objekt – zgrada društvene namjene - Streljana na lokaciji kčbr. 4511
k.o. Bjelovar u Bjelovaru;
• Ugovor br. 10-07-U/19 za izradu glavnog projekta energetske obnove za
nestambeni objekt – zgrada društvene namjene - zgrada NK CROATIA,
Klokočevac 93b, Klokočevac;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu Glavnog projekta
Energetske obnove zgrade Digitalnog inovacijskog centra na adresi Trg hrvatskih
branitelja 14, Bjelovar;
• Ugovor br. 3-05-U/19 za izradu Glavnog projekta Energetske obnove zgrade
Digitalnog inovacijskog centra na adresi Trg hrvatskih branitelja 14, Bjelovar;
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• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabaveUsluga održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara u
razdoblju od četiri godine;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave
za Isporuku, opremanje i održavanje tri stanice za punjenje i iznajmljivanje ebicikala u Bjelovaru;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave
radova za Izgradnju reciklažnog dvorišta u Bjelovaru;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave
za Izgradnju nadstrešnice i uređenje okoliša u Ul. B. Bušića u Bjelovaru;
• Ugovor br. 17 za projekt "Djetinjstvo bez gladi", Fond europske pomoći za
najpotrebitije;
• Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara
za 2019. godinu;
• Ugovor br. 29-06-U/19 za izradu analize zdravstvenog stanja stabala i
izvedbenog projekta (vrste, plan sadnje i sl.) u sportskom dijelu parka „Borik“
sklopljen s Hrvatskim šumama;
• Ugovor br. 23-06-U/19 za uslugu karantene za napuštene i/ili izgubljene životinje
na području Grada Bjelovara i druge veterinarske usluge u razdoblju od jedne
godine sklopljen s Veterinarskom stanicom Bjelovar;
• Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u
vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar) za korist „Vodne usluge“ d.o.o.
Bjelovar;
• Anex Ugovoru o osnivanju prava služnosti rekonstrukcije vodoopskrbnog
cjevovoda u Bilogorskoj ulici i Ulici Blajburških žrtava;
• Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u
vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar) za korist „Vodne usluge“ d.o.o.
Bjelovar;
• Anex Ugovoru o osnivanju prava služnosti izgradnje sustava javne odvodnje u
dijelu Ulice Vlahe Bukovca;
• Odluka o davanju na korištenje Nogometnom klubu „Napredak“ Rajić
poljoprivrednog zemljišta č.k.br.846/5, k.o. Rajić Gudovački;
• Ugovor o korištenju poljoprivrednog zemljišta;
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup neizgrađenog
građevinskog zemljišta;
• Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
• Odluka o zamjeni nekretnina između Grada Bjelovara i Ilije Marića;
• Ugovor o zamjeni nekretnina;
• Ugovor br. 40-06-U/19 za Geotehničku obradu klizišta uz prometnicu u naselju
Gornji Tomaš, te izradu geotehničkog elaborata i glavnog sanacijskog projekta
sklopljen s trgovačkim društvom MESEC MIMIMG d.o.o. Varaždinska 92,
Popovec, Sesvete;
• Ugovor br. 41-06-U/19 za izradu projekte dokumentacije za izdavanje
Građevinske dozvole za izgradnju parkirališta i pješačke staze u Ulici Brune
Bušića u Bjelovaru sklopljen s trgovačkim društvom B-PROJEKT d.o.o. Trojstveni
Markovac;
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• Ugovor br. 44-06-U/19 za izradu projektne dokumentacije za izdavanje
Građevinske dozvole za rekonstrukciju ulice i gradnju parkirališta u Ulici Matije
Gupca u Bjelovaru sklopljen s trgovačkim društvom B-PROJEKT d.o.o. Trojstveni
Markovac;
• Ugovor br. 46-06-U/19 za izradu projektne dokumentacije – Glavnog projekta
uređenja PARKA BORIK u Bjelovaru sklopljen s trgovačkim društvom BPROJEKT d.o.o. Trojstveni Markovac;
• Ugovor o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta na području
zaštićene kulturno povijesne cjeline sklopljen s Daliborom Kasunićem iz
Bjelovara, Velike Sredice 29;
• Ugovor br. 26-06-U/19 o obavljanju usluga uklanjanja i zbrinjavanja životinjskih
lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla s javnih površina i prometnica na
području Grada Bjelovara zaključen s Veterinarskom stanicom d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor br. 43-06-U/19 o izradi Projektne dokumentacije optimizacije gradnje
„Gradskog stadiona na Poljani dr. Franje Tuđmana u Bjelovaru“ sa zadanim
parametrima i rokovima gradnje 2 godine sklopljen s trgovačkim društvom BPROJEKT d.o.o. Bjelovar;
• Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar,
Franjevačka 6, Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na 15. Međunarodnom
pčelarskom sajmu u koji se održava 9. i 10. veljače 2019. u Gudovcu;
• Odluka o doznaci
financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar,
Franjevačka 6, Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na 24. Međunarodnom sajmu
Viroexpo koji se održava 15. - 17. ožujka 2019. godine u Virovitici;
• Odluka o doznaci
financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar,
Franjevačka 6, Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na stručnom seminaru „Festival
kose- sunce Slavonije u vašoj kosi“ koji se održava 3. ožujka 2019. godine u
Višnjici, Slatina;
• Odluka o organiziranju manifestacije „Pisanicom do Uskrsa“;
• Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru
ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva za podnošenje prijava
za financiranje jednogodišnjih programa ili projekta udruga iz područja
gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih
programa ili projekta pristiglih na Javni poziv za podnošenje prijava za
financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja
gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Odluka o davanju u zakup montažnih sajamskih kućica, štandova, prodajnih
mjesta bez objekta za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju
vlastitih proizvoda za vrijeme održavanja manifestacije „Pisanicom do Uskrsa
2019.“;
• Odluka o raspisivanju Javnoga poziva za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih
usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa
2019.“;
• Odluka o međusobnoj suradnji između Grada Bjelovara i Športsko ribolovnog
društva „Bjelovar“ za uslugu nabave, pripreme i posluživanja hrane na
manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa“ na „Veliki petak“;
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• Odluka o koorganiziranju Startup Europe Week Bjelovar 2019. godine;
• Odluka o dodjeli nagrade za najbolji Start-up Bjelovar za 2019. godinu;
• Odluka o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar
između Grada Bjelovara i Hrvatske gospodarske komore- Županijske komore
Bjelovar;
• Sporazum o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar
2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske gospodarske komoreŽupanijske komore Bjelovar;
• Odluka o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar
između Grada Bjelovara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda
Bjelovar;
• Sporazum o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar
2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanjePodručnog ureda Bjelovar;
• Odluka o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar
između Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.;
• Sporazum o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar
2019. godine između Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.;
• Odluka o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar
između Grada Bjelovara i Udruženja obrtnika Bjelovar;
• Sporazum o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar
2019. godine između Grada Bjelovara i Udruženja obrtnika Bjelovar;
• Odluka o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar
između Grada Bjelovara i Veleučilišta u Bjelovaru;
• Sporazum o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar
2019. godine između Grada Bjelovara i Veleučilišta u Bjelovaru;ž
• Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske mreže poslovnih anđela;
• Ugovor o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske mreže poslovnih anđela;
• Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Sveučilišta u Rijeci Ekonomskog
fakulteta;
• Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Sveučilišta u Rijeci Ekonomskog
fakulteta;
• Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Erste & Steiermärkische Bank d.d.;
• Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Erste & Steiermärkische Bank d.d.;
• Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske gospodarske komore;
• Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske gospodarske komore;
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• Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatskog udruženja menadžera i
poduzetnika CROMA;
• Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatskog udruženja menadžera i
poduzetnika CROMA;
• Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Veleučilišta u Bjelovaru;
• Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Veleučilišta u Bjelovaru;
• Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Zagrebačke banke d.d.;
• Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Zagrebačke banke d.d.;
• Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske udruge poslodavaca;
• Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske udruge poslodavaca;
• Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske obrtničke komore;
• Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up
2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske obrtničke komore;
• Ugovor o komunalnom održavanju parka za pse za 2019. godinu potpisan između
Grada Bjelovara i tvrtke KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor o davanju na uporabu Broj: 144-03/2019, od 12.02.2019. godine,
zaključen između Republike Hrvatske, Ministarstva državne imovine i Grada
Bjelovara vezano za Trg hrvatskih branitelja 14, Bjelovar- za potrebe osnivanja
HUB.in.;
• Odluka o produljenom radu ugostiteljskog objekta, Caffe bar „Rachela“, Osječka
41, Bjelovar;
• Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sudjelovanje na „Sajmu cvijeća,
ukrasnog bilja i sadnica Bjelovar“;
• Odluka o produženju zakupa poslovnog prostora u zgradi Mjesnog odbora u
Patkovcu, Patkovac 30, površine 89,87 m2;
• Odluka o produženju zakupa poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovne
zgrade u Bjelovaru, na Trgu Stjepana Radića 11a, površine 92,86 m2;
• Odluka o produženju zakupa poslovnog prostora u prizemlju i na katu zgrade
Mjesnog doma Ban Josip Jelačić u Bjelovaru, u Radničkom naselju Prilaz II broj
3, površine 313,65m2 ;
• Odluka o davanju stana u najam- (3 odluke);
• Odluka o izmjeni Odluke o davanju u najam stana;
• Dodatak Ugovora za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Nove
Plavnice na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice, KK.04.2.1.04.0229;
• Dodatak Ugovora za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Veliko
Korenovo na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo, KK.04.2.1.04.0228;
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• Dodatak Ugovora za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ciglena
na adresi Ciglena 7, Ciglena, KK.04.2.1.04.0240;
• Dodatak Ugovora za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole
Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac, KK.04.2.1.04.0224;
• Dodatak Ugovora za projekt Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar
na adresi Radničko naselje prilaz II/3, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0230;
• Zahtjev za nadoknadu sredstava br. 6. za projekt Energetska obnova zgrade
Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg Antuna Gustava Matoša 8A, Bjelovar,
KK.04.2.1.03.0077;
• Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor za projekt „Energetska obnova
zgrade V. osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1,
Bjelovar“, KK.04.2.1.04.0789;
• Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor za projekt „Energetska obnova
zgrade Doma kulture na adresi Ulica Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar“,
KK.04.2.1.04.0787;
• Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor za projekt „Energetska obnova
zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar“,
KK.04.2.1.04.0786;
• Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova
Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A, Bjelovar“, KK.04.2.1.04.0639;
• Zahtjev za nadoknadu sredstava br. 2 za projekt Energetska obnova zgrade
Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg Antuna Gustava Matoša 8A, Bjelovar,
KK.04.2.1.03.0077, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave:
građenje i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac;
• Brisovna očitovanja (12 očitovanja);
• Odluka o kupnji zemljišta od Antuna Perhaja – čkbr. 635/10 k.o. Ždralovi;
• Kupoprodajni ugovor sklopljen s Antunom Perhajom;
• Odluka o prodaji zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića- čkbr.441/49, 441/50 i
441/51 k.o. Grad Bjelovar, Franji Božiću iz Bjelovara;
• Kupoprodajni ugovor sklopljen s Franjom Božićem iz Bjelovara;
• Odluka o prodaji zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića čkbr. 441/47 i 441/48 k.o.
Grad Bjelovar trgovačkom društvu „Nova linija“ d.o.o. Bjelovar;
• Kupoprodajni ugovor sklopljen s trgovačkim društvom „Nova linija“ d.o.o.
Bjelovar;
• Odluka o sklapanju Ugovora o nalogu s Dejanom Španovićem, odvjetnikom iz
Zagreba;
• Ugovor o nalogu sklopljen s Dejanom Španovićem;
• Odluka o isplati dugovanja iza pokojne Ljiljanke Bajić trgovačkom društvu Erste
Card Club d.o.o. Zagreb;
• Izvansudska nagodba o isplati dugovanja iza pokojne Ljiljanke Bajić;
• Odluka o isplati dugovanja iz pokojne Ljiljanke Bajić vjerovniku Raiffeisenbank
Austrija d.d. Zagreb;
• Tabularno očitovanje izdano Stjepanu Rakoci;
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• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada
Bjelovara za korist „PLINACRO“ d.o.o. Zagreb;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada
Bjelovara za korist „PLINACRO“ d.o.o. Zagreb;
• Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada
Bjelovara;
• Odluka o priznavanju ulaganja i sklapanju nagodbe sa Zdenkom Matkovićem u
postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice;
• Izvansudska nagodba o postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice sklopljena
sa Zdenkom Matkovićem;
• Tabularno očitovanje izdano Zdenku Matkoviću;
• Izvansudska nagodba o isplati dugovanja iza pokojne Ljiljanke Bajić sklopljena
sa Raiffeisenbank Austrija d.d.;
• Odluka o korištenju dijela nekretnine katastarski broj 3663 k.o. Bjelovar u
vlasništvu trgovačkog društva Pevec d.d.;
• Tabularno očitovanje izdano Sandri Kamber;
• Tabularno očitovanje izdano Franji Božiću;
• Tabularno očitovanje izdano trgovačkom društvu „Nova linija“ d.o.o.;
• Dodatak Sporazumu o sufinanciranju poslova obnove dijela zemljišne knjige za
k.o. Bjelovar (zona 1) sklopljen s Ministarstvom prvosuđa i Općinskim sudom u
Bjelovaru;
• Sporazum o financiranju naknade članovima povjerenstva za izlaganje na javni
uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom za
k.o. Bjelovar (zona 1) za 2019. godinu sklopljen s Državnom geodetskom
upravom;
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup neizgrađenog
građevinskog zemljišta;
• Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
• Odluka o poništenju Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada
Bjelovara;
• Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje posla procjene vrijednosti
nekretnina u k.o. Korenovo (Saša Križ);
• Ugovor o djelu sa Sašom Križem (procjena vrijednosti nekretnina k.č.br. 652/1 i
653/1 u k.o. Korenovo);
• Odluka o davanju u zakup dijela k.č.br. 4462/1, zk.ul.br. 8185, k.o. Grad Bjelovar
(Bel -Bau d.o.o. Bjelovar);
• Ugovor o zakupu zemljišta (s Bel -Bau d.o.o. Bjelovar);
• Odluka o davanju u zakup k.č.br. 1800, zk.ul.br. 1998, k.o. Prgomelje;
• Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta (k.č.br. 1800, zk.ul.br. 1998, k.o.
Prgomelje s Ivanom Tomac iz Prgomelja);
• Odluka o davanju u zakup k.č.br. 378/5, zk.ul.br. 5271-A, k.o. Grad Bjelovar;
• Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta k.č.br. 378/5, zk.ul.br. 5271-A, k.o.
Grad Bjelovar (s Goranom Tumara i dr.);
• Suglasnost BBŽ da na k.č.br. 1708, oranica ograda, površine 1 jutro, upisana u
zk.ul.br. 228 k.o. Prgomelje postavi cikloturističko odmorište;
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• Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 652/1 i 653/1 u k.o. Korenovo;
• Kupoprodajni ugovor o kupnji nekretnina k.č.br. 652/1 i 653/1 u k.o. Korenovo od
Tomašić Nenada iz Bjelovara;
• Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje posla procjene vrijednosti
nekretnina u k.o. Ždralovi;
• Ugovor o djelu sa Sašom Križem (procjena vrijednosti nekretnina k.č.br. 623/2
oranica bjelovacka i k.č.br. 628/28 livada potok, obje upisane u zk.ul.br. 2554,
k.o. Ždralovi);
• Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje posla procjene vrijednosti
nekretnine k.č.br. 4951/4, zk.ul.br. 6905, k.o. Grad Bjelovar;
• Ugovor o djelu s Ivanom Novakovićem (procjena vrijednosti k.č.br. 4951/4,
zk.ul.br. 6905, k.o. Grad Bjelovar);
• Odluka o ovlaštenjima za obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika
zamjenicima gradonačelnika;
• Odluka o imenovanju radne skupine za izradu plana racionalizacije broja mjesnih
odbora na području Grada Bjelovara;
• Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenu valjanosti ponuda po Javnom
pozivu radi dodjele sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu za
medijsko informiranje i promidžbu;
• Odluka o javnom pozivu za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava iz
Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu za medijsko informiranje i
promidžbu;
• Odluka o javnom pozivu za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava iz
Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu za uslugu snimanja i izravnog
prijenosa sjednica Gradskog vijeća;
• Odluka o imenovanju predstavnika poslodavca Grada Bjelovara za sklapanje
Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada
Bjelovara;
• Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
rok od dvije godine za Milu Sertića;
• Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
rok od dvije godine za Radovana Bukva;
• Ugovori o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji „Pisanicom do
Uskrsa 2019.“ potpisani između Grada Bjelovara i 41 izlagačem;
• Odluka o doznaci
financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar,
Franjevačka 6., Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na strukovnom skupu i
edukaciji frizera i kozmetičara „COSMOPROF“ koji se održava 16.-18. ožujka
2019. godine u Bologni;
• Odluka o doznaci
financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar,
Franjevačka 6., Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na 22. proljetnom
međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu koji se održava 29. – 31. ožujka
2019. godine;
• Ugovor br. 2-05-U/19 za izradu projektne dokumentacije za uređenje dijela
zgrade - Trg hrvatskih branitelja 15 potpisan sa tvrtkom M PLAN d.o.o. iz
Bjelovara;
55

• Ugovor o partnerstvu na programu uređenja sportske infrastrukture na području
mjesnog odbora Velike Sredice za suradnju na realizaciji programa uređenja
sportske građevine i poboljšanju uvjeta za korisnike usluga Tenis kluba Sirela –
Bjelovar na području mjesnog odbora Velike Sredice u 2019. godini potpisan sa
Teniskim klubom "Sirela" Bjelovar;
• Odluka o partnerstvu na programu uređenja sportske infrastrukture na području
mjesnog odbora Velike Sredice, partnerstvo na programu sa Teniskim klubom
"Sirela" Bjelovar, Grad Bjelovar sufinancira program sa 35.000,00 kuna;
• Ugovor br. 9-05-Ra/19 za zamjenu stolarije na poslovnom prostoru Matice
hrvatske 5 za zamjenu stolarije na poslovnom prostoru na lokaciji: Bjelovar, Ul.
Matice hrvatske 5 u Bjelovaru potpisan sa tvrtkom Iveta d.o.o., Bjelovar;
• Program općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada
Bjelovara za 2019. godinu;
• Ugovor o korištenju dijela nekretnine zaključen s trgovačkim društvom Pevec d.d.
Sesvete, Savska cesta 84;
• Ugovor br. 14-06-U/19 o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i
dogradnju javne rasvjete i razvoda električne mreže na SRC Borik zaključen s
Uredom ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivana Medača, dipl.ing.el.;
• Ugovor br. 48-06-U/19 o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem radova
uređenja okoliša i pripreme za geotermalnu bušotinu u Velikom Korenovu u
Bjelovaru zaključen s B-projektom d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor (za postavljanje elektroenergetskog priključka i podmirivanje troškova
električne energije za stacionarne uređaje za mjerenje brzine na lokacijama
Velike Sredice i Prespa) zaključen s Ministarstvom unutarnjih poslova,
Policijskom upravom Bjelovarsko-bilogorskom);
• Ugovor o nadzoru br. 50-06/19-U na rekonstrukciji Zagorske ulice i dijela Ulice
Ferde Livadića zaključen s Uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva Ljubom
Carek, dipl.ing.građ.;
• Odluka o imenovanju Povjerenstava za provođenje postupka zaprimanja i
odobravanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora (subvencija) Grada
Bjelovara za poticanje malog i srednjeg poduzetništva za 2019. godinu;
• Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za pokretanje gospodarskih
aktivnosti poduzetnika početnika za 2019. godinu;
• Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za nabavu i ugradnju strojeva i
opreme za 2019. godinu;
• Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za poticanje radnog mjesta za
2019. godinu;
• Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima
za 2019. godinu;
• Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za stručno obrazovanje i
doškolovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba u 2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za pokretanje gospodarskih
aktivnosti poduzetnika početnika u 2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i ugradnju strojeva i
opreme u 2019. godini;
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• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za poticanje radnog mjesta u
2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti tradicijskim i umjetničkim obrtima
u 2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za stručno obrazovanje i
doškolovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba u 2019. godini;
• Odluka o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora male
vrijednosti za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u 2019. godine do završetka
obrade pristiglih zahtjeva;
• Odluka o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora male
vrijednosti za poticanje radnog mjesta u 2019. godine do završetka obrade
pristiglih zahtjeva;
• Odluka o doznaci
financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar,
Franjevačka 6., Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na 22. Međunarodnom sajmu
gospodarstva koji se održava od 9.-13. travnja 2019. godine u Mostaru;
• Odluka o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora male
vrijednosti tradicijskim i umjetničkim obrtima u 2019. godine do završetka obrade
pristiglih zahtjeva;
• Odluka o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora male
vrijednosti za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika u 2019.
godine do završetka obrade pristiglih zahtjeva;
• Odluka o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora male
vrijednosti za stručno obrazovanje i doškolovanje zaposlenih i nezaposlenih
osoba u 2019. godine do završetka obrade pristiglih zahtjeva;
• Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava za jednogodišnje
programe/projekte udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019.
godinu;
• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte
udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan
između grada Bjelovara i Udruge žena Gudovac;
• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte
udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan
između grada Bjelovara i Socijalne zadruge „Pružimo ruke“;
• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte
udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan
između grada Bjelovara i Centra za inkluziju i socijalne usluge;
• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte
udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan
između grada Bjelovara i Udruge proizvođača sira „Bjelovarski kvargl“;
• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte
udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan
između grada Bjelovara i Udruge Bjelovarski graničari- Husari 1756.;
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• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte
udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan
između grada Bjelovara i Udruge uzgajatelja malih životinja „Mali uzgajatelj“;
• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte
udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan
između grada Bjelovara i Pčelarske udruge „Bilogora“ Bjelovar;
• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte
udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan
između grada Bjelovara i Udruge voćara „Dar Bilogore“;
• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte
udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan
između grada Bjelovara i udruge Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva;
• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte
udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan
između grada Bjelovara i Udruge za zaštitu potrošača BBŽ;
• Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte
udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan
između grada Bjelovara i Udruge Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza;
• Odluka o partnerstvu manifestacije „Biciklijada 2019.“;
• Ugovor o partnerstvu na manifestaciji „Biciklijada 2019.“;
• Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje posla izrade
Procjembenog elaborata za zakup poslovnog prostora u zgradi A. Trumbića 1B;
• Ugovor o djelu, izrada Procjembenog elaborata za zakup poslovnog prostora u
zgradi A. Trumbića 1B, na kčbr. 3895 k.o. Bjelovar;
• Odluku o imenovanju Povjerenstva Grada Bjelovara za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda;
• Odluka o produženju radnog vremena Ugostiteljskom objektu, Caffe bar
„MOZART“;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za umjetno osjemenjivanje
plotkinja u govedarstvu od 2019. - 2020. godine;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpore za uzgoj i držanje rasplodnih
jedinki u govedarstvu od 2019. - 2020. godine;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za uzgoj i držanje teladi tovne
pasmine od 2019.- 2020. godine;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za podizanje trajnih nasada ili
proširenje postojećeg od 2019.-2020. godine;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za obnovu postojećeg trajnog
nasada od 2019. - 2020. godine;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za nabavu i postavljanje sustava
za zaštitu od tuče od 2019. – 2020. godine;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za nabavu i postavljanje novih
plastenika i staklenika 2019. – 2020. godine;
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• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za proizvodnju povrća, cvijeća i
sjemena u zatvorenim prostorima od 2019. - 2020. godine;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpore za analizu poljoprivrednog
zemljišta i kalcifikacija tla od 2019. – 2020. godine;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za ekološku proizvodnju od
2019. – 2020. godine;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za držanje konja pasmine gidran
od 2019. - 2020. godine;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za očuvanje pčelinjeg fonda od
2019. – 2020. godine;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za ispitivanja uređaja za zaštitu
bilja od 2019. - 2020. godine;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za studijska putovanja od 2019.
- 2020. godine;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za cjeloživotno obrazovanje od
2019. - 2020. godine;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za izgradnju i opremanje
prostora za preradu u poljoprivredi 2019. - 2020. godine;
• Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za godišnji zakup prodajnog
mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar od 2019. - 2020. godine;
• Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine
Restorani i Barovi za vrijeme Uskrsnih blagdana i proslave 1. svibnja 2019.
godine na području Grada Bjelovara;
• Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekata NUBES BAR;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski
cvjetni sajam Cvjetni atelje Marina Bjelovar;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam Udruga Hrvatski ratni veterani Bjelovar;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam Gabrijela d.o.o., Podravske Sesvete;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam Licko Mala Rakovica Samobor;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam OPG Branko Kovačić Sesvete;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam OPG Luić Stipo Bjelovar;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam OPG Krešo Marković, Ludbreg ;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam OPG Cecilija Šimun, Novi Marof;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam OPG Delimir Hrestak Bjelovar;
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• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam, OPG Selak, Bjelovar;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam, OPG Cafuk Mario, Nedeljanec, Varaždin;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam, Domaća radinost Marina Kokorić Prežec;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam, OPG Tanja Betlehem, Koprivnica;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam, Slava Tot, Bjelovar;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam, OPG Pavičić, G. Polje;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam, OPG Kološ, Pitomača;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam, Alma Marketing, Suhopolje;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam, OPG Pranić, Bjelovar;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam OPG Igor Volgemuth, Sisak;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam, OPG Friščić Snježana, Mali Bukovec;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam OPG Marija Ciglarić,
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam OPG Jagoda Turk, Lopatinec;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam, OPG Željko Ledinski,
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam, Kreativna udruga Poklonček, Koprivnica;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam, Udruga Koprivka, Koprivnica;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam, Kaktusi Bešlić d.o.o., Petrinja;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam Cvjećarnica Tončica, Bjelovar;
• Ugovor o zakupu prodajno - izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni
sajam, Travar MB d.o.o., Bjelovar;
• Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekata NUBES BAR;
• Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine
Restorani i Barovi za vrijeme Uskrsnih blagdana i proslave 1. svibnja 2019.
godine na području Grada Bjelovara;
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• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje
plotkinja u govedarstvu u 2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje rasplodnih
jedinki u govedarstvu u 2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje teladi tovne
pasmine u 2019. godinu;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za podizanje trajnih nasada ili
proširenje postojećih u 2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za obnovu postojećeg trajnog
nasada u 2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i postavljanje sustava
za zaštitu od tuče u 2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i postavljanje novih
plastenika i staklenika u 2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za proizvodnju povrća, cvijeća i
sjemena u zatvorenim prostorima u 2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za analizu poljoprivrednog
zemljišta i kalcifikacija tla u 2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za ekološku proizvodnju u 2019.
godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za ispitivanja uređaja za zaštitu
bilja u 2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za studijska putovanja u 2019.
godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za cjeloživotno obrazovanje u
2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za izgradnju i opremanje prostora
za preradu u poljoprivredi u 2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za sufinanciranje
troškova
godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za očuvanje pčelinjeg fonda u
2019. godini;
• Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za podizanje trajnih nasada ili
proširenje postojećih u 2019. godini;
• Odluku o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sudjelovanje na „Sajmu
cvijeća, ukrasnog bilja i sadnica Bjelovar“;
• Odluka o imenovanju Povjerenstva Grada Bjelovara za dodjelu potpora
poljoprivredi;
• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti za pokretanje gospodarskih
aktivnosti poduzetnika početnika u 2019. godini- (6 Odluka);
• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti za nabavu i ugradnju strojeva i
opreme u 2019. godini (57 odluka);
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• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti za poticanje radnog mjesta u 2019.
godini ( 22 odluke);
• Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti za tradicijske i umjetničke obrte u
2019. godini;
• Odgovor na Prijavu za dodjelu potpore male vrijednosti za pokretanje
gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika u 2019. godini (3 odgovora);
• Odgovor na Prijavu za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i ugradnju
strojeva i opreme u 2019. godini (24 odgovora);
• Odgovor na Prijavu za dodjelu potpore male vrijednosti za poticanje radnog
mjesta 2019. godini (32 odgovora);
• Odgovor na Prijavu za dodjelu potpore male vrijednosti za tradicijske i umjetničke
obrte u 2019. godini;
• Odgovor na Prijavu za dodjelu potpore male vrijednosti za stručno obrazovanje i
doškolovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba u 2019. godini (9 odgovora);
• Ugovor o provedbi postupka dodjele potpora male vrijednosti u 2019. godini za
poticanje malog i srednjeg poduzetništva u 2019. godini (36 ugovora);
• Taxi dozvola (2 dozvole);
• Odluka o davanju stana u najam (3 odluke);
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja, usmenim nadmetanjem, za davanje u
zakup poslovnoga prostora na Trgu Eugena Kvaternika 7a, površine 168,96 m 2;
• Ugovor o korištenju dijela nekretnine (prostor za prodaju rabljene robe) zaključen
s Komunalcem d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor br.17-06/19-U za izgradnju pješačkog mosta u naselju Prgomelje
zaključen s Poduzećem za ceste d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor br. 11-06/19-U za izradu projektne dokumentacije za izgradnju
produžetka Ulice Vinka Žganca – spoj na Đurđevačku cestu zaključen s Projekt
d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor o priključku zaključen s Elektrom Bjelovar za obračunsko mjesto Prespa
bb;
• Ugovor o suradnji (unapređenje hrvatske kulture i umjetnosti, unapređivanja i
umjetničkog osmišljavanja, zaštite i oplemenjivanja okoliša, unapređivanje i
ovladavanje tehnologijom obrade drveta studenata ALU, te pomoć ALU odnosno
Kiparskom odsjeku, nastavak i unapređenje dugogodišnje uspješnje suradnje na
provedbi projekata „Svjetle pruge“ zaključen između Hrvatskih šuma,
Bjelovarsko-bilogorske županije, Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u
Zagrebu, Općine Veliko Trojstvo i Grada Bjelovara;
• Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora iz
sredstava Proračuna Grada 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 2019. godinu;
• Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Jugk.č.br. 4951/4, k.o. Grad Bjelovar;
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• Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Jug- k.č.br. 4951/4 k.o. Grad
Bjelovar;
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup k.č.br. 6293 k.o. Grad Bjelovar;
• Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
• Suglasnost za rekonstrukciju uličnog distributivnog plinovoda u Bjelovaru –
ulicama Međimurskoj, Ilirskoj, Graničarskoj i Kokinačkih žrtava izdana
trgovačkom društvu ELEKTROMETAL DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Bjelovar;
• Tabularno očitovanje izdano Dubravki Lukačin;
• Međuvlasnički ugovor o podjeli prava vlasništva na suvlasničke dijelove (za
zgradu u Bjelovaru, A. Mihanovića 8c);
• Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada
Bjelovara (T.S. Gradski stadion) za korist HEP-Operator distribucijskog sustava
d.o.o. Zagreb;
• Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada
Bjelovara (T. S. Gradski stadion);
• Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti
nekretnine – stana u sklopu zgrade III. osnovne škole Bjelovar;
• Ugovor o djelu – procjena vrijednosti nekretnina – stana u sklopu zgrade III
osnovne škole Bjelovar, sklopljen s Ivanom Novakovićem;
• Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križom za obavljanje poslova
procjene vrijednosti nekretnina – čkbr. 938/3 k.o. Ždralovi;
• Ugovor o djelu sa Sašom Križem– procjena vrijednosti nekretnina čkbr. 938/3
k.o. Ždralovi;
• Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje poslova
procjene vrijednosti zemljišta u Radničkom naselju;
• Ugovor o djelu sa Sašom Križem – procjena vrijednosti zemljišta u Radničkom
naselju;
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Jug
čkbr. 4976 k.o. Grad Bjelovar;
• Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora iz
sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu – Udruga antifašističkih
boraca i antifašista Bjelovar;
• Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora iz
sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu – Udruga osoba oštećena
sluha BBŽ;
• Odluka o odbijanju prigovora na Odluku o odobravanju i raspoređivanju
financijskih sredstava programima i projektima udruga pristiglim na Javni poziv
za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za
2019. godinu – Udruga zadovoljna žena;
• Odluka o izmjeni 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 2019. godinu;
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• Dodatak Ugovoru o nadzoru br. 56-06/17-U na rekonstrukciji cesta i izgradnji
oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V zaključen s Uredom
ovlaštenog inženjera građevinarstva Ljubom Carek;
• Ugovor br. 51-06-U/19 o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem
rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete na SRC Borik u Bjelovaru zaključen s
Uredom ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivanom Medač;
• Sporazum o raskidu Sporazuma o preuzimanju dokumentacije vezane uz
katastar vodova i evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva s Državnom
geodetskom upravom;
• Odluka o partnerstvu na organizaciji skupa „II. Međunarodni skup o konjičkom
turizmu u Republici Hrvatskoj“;
• Ugovor o partnerstvu na organizaciji skupa „II. Međunarodni skup o konjičkom
turizmu u Republici Hrvatskoj“;
• Ugovor za suradnju na Bjelovar Startup 2019. potpisan između Grada Bjelovara
i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.;
• Ugovor br. 14-05-U/19- zamjena oštećene keramike u velikom i malom bazenu
potpisan sa tvrtkom DS GRADNJA d.o.o.;
• Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva Grada Bjelovara za dodjelu
potpora poljoprivredi;
• Odluka o suradnji Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.;
• Ugovor o suradnji Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.;
• Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na Trgu Eugena Kvaternika 7a,
površine 168,96 m2;
• Odluka o odobrenju davanja u podzakup dijela poslovnog prostora u Bjelovaru
na Trgu Eugena Kvaternika 7a;
• Izjava prijavitelja da nisu nastupile određene promjene odnosno okolnosti koje bi
mogle utjecati na ispravnost provedenog postupka dodjele bespovratnih
sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole i pomoćne
zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice“;
• Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade
Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37
i 37A, Gornje Plavnice“;
• Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade
Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac“;
• Opis projekta „Izgradnja nove zgrade športske namjene“;
• Revidirani Plan nabave za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
• Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za voditelja
projekta Ivana Bekavac;
• Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za administratora
1 u projektu Zdravko Pavec;
• Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za administratora
2 u projektu Antonio Dinjar;
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• Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za administratora
3 u projektu Ivan Tkaličanac;
• Plan nabave za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
• Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.06.0072 za projekt „Mi to
možemo“;
• Odluka o raspodjeli rada u projektu „Mi to možemo“ za voditeljicu projekta Ivana
Bekavac;
• Plan nabave za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
• Izvještaj o napretku projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare
Plavnice“;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Inkubator ideja“ prijavitelja projekta
Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva;
• Odluka za izradu Strategije/Plana razvoja pametnog grada Bjelovara;
• Odluka o povjeravanju poslova iz područja kulture za 2019. godinu Pučkom
otvorenom učilištu Bjelovar;
• Ugovor za izradu Strategije/Plana razvoja pametnog grada Bjelovara potpisan
između grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.;
• Ugovor PH-TJZ-14./2019. o obavljanju poslova tjelesne zaštite, osiguranja
kulturno-turističke manifestacije „Terezijana 2019.“ potpisan između Grada
Bjelovara i Protecta Horvat d.o.o.;
• Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje posla izrade
Procjembenog elaborata za kupnju dvokatne stambeno poslovne zgrade u Ul. A.
Trumbića 1B, Bjelovar;
• Odluka o sklapanju ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti
nekretnina za poslovni centar i tržnicu u Ul. K. Frankopana 24, Bjelovar;
• Ugovor o djelu za obavljanje posla izrade Procjembenog elaborata za kupnju
dvokatne stambeno poslovne zgrade u Ul. A. Trumbića 1B, Bjelovar;
• Ugovor o djelu za obavljanje posla procjene vrijednosti nekretnine –poslovni
centar i tržnicu u Ul. K. Frankopana 24, Bjelovar;
• Odluka o davanju stana u najam;
• Odluka o zatvaranju Javnih poziva za dodjelu potpora poljoprivredi u 2019.
godini;
• Odluka o dodjeli de minimis potpore za očuvanje pčelinjeg fonda u 2019. godini;
• Odluku o dodjeli de minimis potpore za držanje konja pasmine gidran u 2019.
godini;
• Odluku o međusobnoj suradnji na izradi i uspostavi aplikativnog rješenja
upravljanja poljoprivrednim zemljištem;
• Ugovor o izradi i uspostavi aplikativnog rješenje upravljanja poljoprivrednim
zemljištem AGRODETIKA;
• Odluku o produženju radnog vremena za ugostiteljske objekte iz skupine
„Restorani“ i „Barovi“ za vrijeme trajanja manifestacije „Terezijana“;
• Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grad
Bjelovara-dva stambena prostora u Ulici D. Demetra u Bjelovaru;
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• Odluka o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Jug-čkbr.4976 k.o. Grad Bjelovar
trgovačkom društvu „Tokić“ d.o.o. Sesvete;
• Kupoprodajni ugovor (sklopljen s trgovačkom društvu „Tokić“ d.o.o. Sesvete prodaja čkbr. 4976 k.o. Grad Bjelovar);
• Suglasnost Grada Bjelovara kao vlasnika zemljišta izdana trgovačkom društvu
ELEKTROMETAL DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. BJELOVAR za rekonstrukciju,
zamjenu i dogradnju uličnih distributivnih plinovoda u Vinkovićevom naselju;
• Suglasnost Grada Bjelovara kao vlasnika nekretnine za investicijska ulaganja u
sportsku građevinu izdana NK „MLADOST“ ŽDRALOVI;
• Brisovno očitovanje izdano trgovačkom društvu Lepirac d.o.o.;
• Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti
nekretnine-zemljišta u Z. Lovrenčevića;
• Ugovor o djelu- procjena vrijednosti nekretnine- zemljišta u Z. Lovrenčevića;
• Odluku o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada
Bjelovara za korist za korist Republike Hrvatske, koju predstavlja HŽ
INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb kao Upravitelj željezničke infrastrukture;
• Odluka o osnivanju prava služnosti na čkbr.813, k.o. Trojstveni Markovac u svrhu
izgradnje mjerno regulacijskih okana za uspostavu DMA zona u Bjelovaru za
korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje mjerno regulacijskih okana
za uspostavu DMA zona na čkbr.813, k.o. Trojstveni Markovac;
• Izjava Gradonačelnika o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u
svrhu darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, novoformirane čkbr.
1382/14, površine 30000 m2, koja će nastati parcelacijom postojeće čkbr.1382/5,
upisana u zk.ul. 99, k.o. Prespa;
• Izjava Gradonačelnika o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u
svrhu darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, zgrade u Bjelovaru,
u Ulici Vladimira Nazora 2, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru
upisane kao čkbr. 2335 ( kat. oznaka 3524), kuća br.2, dvije zgrade i dvorište na
u Ul. V. Nazora, površine 972 m2, upisana u zk.ul.br.106 k.o. Grad Bjelovar;
• Odluka o prodaji stambenog prostora S7 u Ulici D. Demetra u Bjelovaru;
• Kupoprodajni ugovor (o prodaji stambenog prostora S7 u Ulici D. Demetra
sklopljen s Udrugom zajednice Albanaca Županije Bjelovarsko-bilogorske);
• Odluka o prodaji stambenog prostora S8 u Ulici D. Demetra u Bjelovaru;
• Kupoprodajni ugovor (o prodaji stambenog prostora S8 u Ulici D. Demetra
sklopljen s Udrugom zajednice Albanaca Županije Bjelovarsko-bilogorske;
• Tabularno očitovanje (izdano trgovačkom društvu Tokić, d.o.o. Sesvete);
• Odluka o sklapanju Ugovora o djelu s Ivanom Novakovićem za obavljanje
poslova procjene vrijednosti nekretnine-zgrada Demetrova 1;
• Ugovor o djelu- procjena vrijednosti nekretnine- zgrada Demetrova 1, (sklopljen
s Ivanom Novakovićem);
• Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje poslova
procjene vrijednosti nekretnina - Dvorane europskih prvaka;
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• Ugovor o djelu- procjena vrijednosti nekretnina – Dvorana europskih prvaka
(sklopljen sa Sašom Križem);
• Odluka o davanju u zakup k.č.br. 6293, zk.ul.br. 7089, k.o. Grad Bjelovar;
• Ugovor o zakupu zemljišta (sklopljen s Ines-Dragana Mijakić iz Bjelovara);
• Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 4951/4, k.o. Grad Bjelovar;
• Kupoprodajni ugovor (sklopljen s Matejem Hittnerom iz Bjelovara);
• Tabularno očitovanje izdano Mateju Hittneru iz Bjelovara;
• Brisovno očitovanje Danici Vuko iz Bjelovara;
• Brisovno očitovanje Štetić Željku iz Bjelovara;
• Brisovno očitovanje Smiljanić Petru iz Bjelovara;
• Brisovno očitovanje Prka Mari iz Bjelovara;
• Brisovno očitovanje Pavleković Antonii iz Bjelovara;
• Brisovno očitovanje Oman Ruži iz Virja;
• Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup gradskog zemljišta;
• Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
• Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni
Novi Borik-Lepirac;
• Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u
Bjelovaru (licitacijom);
• Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja i prodaji zemljišta Poslovnoj zoni Novi
Borik-Lepirac, k.č. br. 3732, k. o. Grad Bjelovar;
• Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja i prodaji zemljišta Poslovnoj zoni Novi
Borik-Lepirac, k.č. br. 3733, k. o. Grad Bjelovar;
• Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja i prodaji zemljišta Poslovnoj zoni Novi
Borik-Lepirac, k.č. br. 3734, k. o. Grad Bjelovar;
• Ugovor broj 13-07-U/19 za vidljivost projekta „Energetska obnova zgrade
Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac, KK: 04.2.1.04.0224;
• Ugovor broj 14-07-U/19 za vidljivost projekta „Energetska obnova zgrade
Područne škole Ždralovi na adresi Daruvarska 40, Ždralovi“, KK.04.2.1.04.0188;
• Ugovor br. 12-07-U/19 za izradu glavnog projekta energetske obnove za
nestambeni objekt– zgrada društvene namjene - OŠ Prgomelje, Prgomelje 80;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave: energetska obnova zgrade Dječjeg
vrtića Bjelovar, na adresi Radničko naselje, Prilaz II/3 u Bjelovaru;
• Ugovor br. 11-07-Ra/18 za energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar, na
adresi Radničko naselje, Prilaz II/3 u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave: energetska obnova zgrade
Područne škole Ciglena, na adresi Ciglena 7, Ciglena;
• Ugovor br. 12-07-Ra/18 za energetsku obnovu zgrade Područne škole Ciglena,
na adresi Ciglena 7, Ciglena;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave: energetska obnova zgrade područne
škole Veliko Korenovo, na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo;

67

• Ugovor br. 10-07-Ra/18 za energetsku obnovu zgrade Područne škole Veliko
Korenovo, na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave: energetska obnova zgrade
Područne škole Nove Plavnice, na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice;
• Ugovor br. 9-07-Ra/18 za energetsku obnovu zgrade Područne škole Nove
Plavnice, na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave: energetska obnova zgrade
Područne škole Ždralovi, na adresi Daruvarska 40, Ždralovi;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave: energetska obnova zgrade
Područne škole Gudovac, na adresi Gudovac 128, Gudovac;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za Rekonstrukciju i uređenje
dijela zgrade MO Stari Pavljani;
• Ugovor br. 5– 05-Ra/19 za rekonstrukciju i uređenje dijela zgrade MO Stari
Pavljani;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave: isporuka, opremanje i održavanje tri
stanice za punjenje i iznajmljivanje e-bicikala u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za isporuku i postavljanje
prometne i turističke vertikalne signalizacije na području Grada Bjelovara u 2019.
godini;
• Ugovor br. 1 – 06 - Ro/ 19 za isporuku i postavljanje prometne i turističke
vertikalne signalizacije na području Grada Bjelovara u 2019. godini;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu održavanja fontane,
javnih česmi i javnih WC-a (strojarski dio) na području Grada Bjelovara;
• Ugovor br. 13-06-U/19 za uslugu održavanja fontane, javnih česmi i javnih WC-a
(strojarski dio) na području Grada Bjelovara;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu održavanja fontane,
paviljona, postolja kipova i autobusnih stajališta na području Grada Bjelovara;
• Ugovor br. 12-06-U/19 za uslugu održavanja fontane, paviljona, postolja kipova i
autobusnih stajališta na području Grada Bjelovara;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izgradnju i opremanje
dječjeg igrališta u Ul. A Mihanovića u Bjelovaru;
• Ugovor br. 2-06-Ra/19 za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Ul. A
Mihanovića u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izgradnju i opremanje
dječjeg igrališta u Ul. A Mihanovića u Bjelovaru;
• Ugovor br. 10-06-Ra/19 za iskop i čišćenje odvodnih kanala na području Grada
Bjelovara u 2019. godini;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za Uređenje okoliša i
pripreme za geotermalnu bušotinu u Velikom Korenovu;
• Ugovor br. 18-06-Ra/19 za Uređenje okoliša i pripreme za geotermalnu bušotinu
u Velikom Korenovu;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za Bušenje istražne bušotine
BK-2 u Velikom Korenovu;
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• Ugovor br. 19-06-Ra/19 za Bušenje istražne bušotine BK-2 u Velikom Korenovu;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za Projekt transparentnosti
proračuna Grada Bjelovara;
• Ugovor br. 1-08-U/19 za projekt transparentnosti proračuna Grada Bjelovara;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za sklapanje dugoročnog
kredita od 4.189.000,00 kn za Energetsku obnovu (PŠ Ciglena, PŠ Nove
Plavnice, PŠ Ždralovi, PŠ V. Korenovo, PŠ G. Plavnice, DV Bjelovar u
Radničkom naselju i Društvenog doma Zvijerci);
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za sklapanje dugoročnog
kredita od 1.902.500,00 kn za izgradnju Reciklažnog dvorišta;
• Ugovor br. 15-07-Ra/18 za energetsku obnovu zgrade područne škole ždralovi,
na adresi Daruvarska 40, Ždralovi;
• Ugovor br. 14-07-Ra/18 za energetsku obnovu zgrade Područne škole Gudovac,
na adresi Gudovac 128, Gudovac;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave: Usluga održavanja javnih zelenih
površina na području Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine;
• Okvirni Sporazum br. 38-06-U/19 za uslugu održavanja javnih zelenih površina
na području Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine;
• Prvi ugovor br. 38-06-U/19-1 temeljem Okvirnog sporazuma br. 38-06-U/19 za
uslugu održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara u
razdoblju od četiri godine;
• Odluka o poništenju u postupku javne nabave: Izgradnja nadstrešnice i uređenje
okoliša u Ul. B. Bušića u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave: Izgradnja Reciklažnog dvorišta u
Bjelovaru;
• Ugovor br. 9-04-U/19 za najam opreme za održavanje koncerata u 2019. godini;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za promidžbu i vidljivost promotivne aktivnosti i materijali 1 za projekt „Vrtići po želji roditelja“,
UP.02.2.2.08.0029;
• Ugovor br. 10 - 07 - Ro/ 19 za promidžbu i vidljivost - promotivne aktivnosti i
materijali 1 za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029;
• Ugovor br. 24 - 07-U/19 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu
energetskog certifikata nakon obnove za projekt "Energetska obnova zgrade
Dječjeg vrtića Bjelovar, na adresi Trg A. G. Matoša 8 a u Bjelovaru",
KK.04.2.1.03.0077;
• Ugovor broj 25-07-U/19 za uslugu stručnog nadzora i koordinatora II na
radovima iz projekta „Energetska obnova zgrade Područne škole Veliko
Korenovo, na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo“;
• Ugovor broj 26-07-U/19 za uslugu stručnog nadzora i koordinatora II na radovima
iz projekta „Energetska obnova zgrade područne škole Nove Plavnice, na adresi
Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice“;
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• Ugovor br. 19 - 07 - U/ 19 za promidžbu i vidljivost - promotivne aktivnosti i
materijali 2 – Oglašavanje na radiju za projekt „Vrtići po želji roditelja“,
UP.02.2.2.08.0029;
• Ugovor broj 28-07-U/19 za uslugu stručnog nadzora i koordinatora II na radovima
iz projekta „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar, na adresi
Radničko naselje, Prilaz II/3 u Bjelovaru“;
• Ugovor br. 5 – 05-Ra/19 za rekonstrukciju i uređenje dijela zgrade MO Stari
Pavljani;
• Ugovor broj 29-07-U/19 za uslugu stručnog nadzora i koordinatora II na radovima
iz projekta „Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi, na adresi
Daruvarska 40, Ždralovi“;
• Ugovor broj 30-07-U/19 za uslugu stručnog nadzora i koordinatora II na radovima
iz projekta „Energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac, na adresi
Gudovac 128, Gudovac“;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu - Stručni nadzor
nad istražnim bušenjem i karotažnim mjerenjima bušotine BK-2 na lokaciji Veliko
Korenovo – Bjelovar;
• Ugovor br. 49 – 06-U/19 za Stručni nadzor nad istražnim bušenjem i karotažnim
mjerenjima bušotine BK-2 na lokaciji Veliko Korenovo – Bjelovar;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za premazivanje asfaltiranih
površina u parku Borik;
• Ugovor br. 20-06-Ra/19 za premazivanje asfaltiranih površina u parku Borik;
• Ugovor br. 12-06-Ra/19 za izgradnju Reciklažnog dvorišta u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave: Rekonstrukcija Livadske ulice u
Bjelovaru;
• Ugovor br. 4-06-Ra/19 za rekonstrukciju Livadske ulice U Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku javne nabave za opskrbu prirodnim plinom - 3.
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-3;
• Ugovor br. 18 - 07 - U/ 19 za promidžbu i vidljivost - promotivne aktivnosti i
materijali 2 – Objave novinskih članaka za projekt „Vrtići po želji roditelja“,
UP.02.2.2.08.0029;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za redovni servis strojarnice i
zamjena jedne pumpe na Gradskom bazenu Bjelovar;
• Ugovor br. 11 – 05-Ra/19 Gradski bazen Bjelovar - redovni servis strojarnice i
zamjena jedne pumpe;
• Odluka o poništenju u postupku jednostavne nabave za Adaptaciju interijera
dijela poslovne zgrade Trg hrvatskih branitelja 15 (Tehnološki park);
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za isporuku sanitarnog
kontejnera za park Borik u Bjelovaru;
• Ugovor br. 6 – 06 - Ro/ 19 za isporuku sanitarnog kontejnera za park Borik u
Bjelovaru;
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• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za isporuku opreme i uređenje
okoliša parka Borik u Bjelovaru;
• Ugovor br. 7 – 06 - Ro/ 19 za isporuku opreme i uređenje okoliša parka Borik u
Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za karotažna mjerenja
istražne bušotine BK-2 na lokaciji Veliko Korenovo – Bjelovar;
• Ugovor br. 53 – 06-U/19 za karotažna mjerenja istražne bušotine BK-2 na lokaciji
Veliko Korenovo – Bjelovar;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za rekonstrukciju i dogradnju
javne rasvjete na SRC Borik u Bjelovaru;
• Ugovor br. 24-06-Ra/19 za rekonstrukciju i dogradnju javne rasvjete na SRC
Borik u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za Uređenje sportsko –
rekreacijskih terena na SRC Borik u Bjelovaru;
• Ugovor br. 22-06-Ra/19 za uređenje sportsko – rekreacijskih terena na SRC
Borik u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za Uređenje okoliša tržnice u
Ul. B. Bušića u Bjelovaru;
• Ugovor br. 21-06-Ra/19 za Uređenje okoliša tržnice u Ul. B. Bušića u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za Gradnju biciklističke staze
u Ul. M. Gupca u Bjelovaru;
• Ugovor br. 6-06-Ra/19 za Gradnju biciklističke staze u Ul. M. Gupca u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za Uređenje dvorišta zgrada
u Ul. A. Mihanovića u Bjelovaru;
• Ugovor br. 23-06-Ra/19 za Uređenje dvorišta zgrada u Ul. A. Mihanovića u
Bjelovaru;
• 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;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave
radova za Bušenje eksploatacijske bušotine Kor-2 u Velikom Korenovu –
Bjelovar;
• Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave:
Isporuka i ugradnja umjetnog travnjaka pomoćnog igrališta na Gradskom
stadionu Bjelovar;
• Ugovor br. 8 - 07 - Ro/ 19 za isporuku umjetne trave na nogometnom igralištu NK
Mladost Ždralovi;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu vanjskih suradnika
- Troškovi vanjskih suradnika – logoped za projekt „Vrtići po želji roditelja“,
UP.02.2.2.08.0029., Bjelovar;
• Ugovor br. 20 - 07 - U/ 19 za uslugu vanjskih suradnika - Troškovi vanjskih
suradnika – logoped za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029;
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• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za promidžbu i vidljivost promotivne aktivnosti i materijali 2 – Zakup medijskog prostora/medijska vidljivost
za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029;
• Ugovor br. 17 - 07 - U/ 19 za promidžbu i vidljivost - promotivne aktivnosti i
materijali 2 – Zakup medijskog prostora/medijska vidljivost za projekt „Vrtići po
želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za Uređenje stanova u
prizemlju kuće – Put žrtvama u Lugu;
• Ugovor br. 15 – 05-Ra/19 za Uređenje stanova u prizemlju kuće – Put žrtvama
u Lugu;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za isporuku e – bicikala;
• Ugovor br. 2 – 06 - Ro/ 19 za isporuku e – bicikala;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora
i koordinatora II na radovima iz projekta „Izgradnja Reciklažnog dvorišta u
Bjelovaru“;
• Ugovor broj 33-06-U/19 za uslugu stručnog nadzora i koordinatora II na radovima
iz projekta „Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Bjelovaru“;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu deratizacije
područja Grada Bjelovara u 2019. godini;
• Ugovor br. 25- 06-U/19 za uslugu obvezne preventivne deratizacije u 2019. godini
na području Grada Bjelovara;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu projektne
dokumentacije za SMART parking - Bjelovar;
• Ugovor br. 54- 06-U/19 za izradu projektne dokumentacije za SMART parking
- Bjelovar;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za Promidžbu i vidljivost
projekta „Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Bjelovaru“;
• Ugovor br. 32 – 06 - U/ 19 za Promidžbu i vidljivost projekta „Izgradnja
Reciklažnog dvorišta u Bjelovaru“;
• Ugovor br. 32-06-U/19-2- Provedba informativno obrazovnih aktivnosti - Objave
u medijima projekta "Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Bjelovaru"
KK.06.3.1.03.0104;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu pripreme projektne
dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga te izrada
Pojednostavljene analize troškova i koristi za prijavu na poziv na dostavu
projektnih prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno
prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala
(KK.06.3.1.12)“;
• Ugovor br. 57-06-U/19 za uslugu pripreme projektne dokumentacije potrebne za
prijavu projektnog prijedloga te izrada Pojednostavljene analize troškova i koristi
za prijavu na poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje
postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala,
plastike i drugih materijala (KK.06.3.1.12)“;
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• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za rekonstrukciju i dogradnju
razvoda električne mreže na SRC Borik u Bjelovaru;
• Ugovor br. 25-06-Ra/19 za rekonstrukciju i dogradnju razvoda električne mreže
na SRC Borik u Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za Rekonstrukciju raskrižja Ul.
P. Biškupa i M. Šufflaya u Bjelovaru;
• Ugovor br. 8-06-Ra/19 za Rekonstrukciju raskrižja Ul. P. Biškupa i M. Šufflaya u
Bjelovaru;
• Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu dugoročnog kredita
od 6.000.000,00 kn za kupnju poslovnih zgrada na lokaciji Ul. A. Trumbića 1b i
K. Frankopana 24;
• Izjava o statusu prijavitelja za Energetsku obnovu zgrade Doma kulture na adresi
Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787;
• Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Energetsku obnovu zgrade Doma
kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787;
• Plan dostave Zahtjeva za nadoknadom sredstava za Djetinjstvo bez gladi;
• Ugovor za Energetsku obnovu zgrade V. Osnovne škole Bjelovar na adresi
Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0789;
• Izjava o statusu prijavitelja za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole
Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786;
• Ugovor za za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi
Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786;
• Dodatak br. 1 Ugovora br. 28-04-18/U za izradu glavnog projekta na razini
izvedbenog projekta za uređenje Spomen područja „Barutana 1991“ u Bjelovaru;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Godine nisu važne“;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Kombi koji život znači“;
• Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Povećanje dostupnosti usluga za
starije osobe s invaliditetom-II“;
• Obrazac B4 za projekt „Povećanje dostupnosti usluga za starije osobe s
invaliditetom-II“;
• Ugovor za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi
Kokinac 29, Kokinac, KK.04.2.1.04.0698;
• Odluka o prijavi projekta „Uređenje Spomen područja „Barutana 1991“;
• Sporazum o partnerstvu na projektu „Uređenje Spomen područja „Barutana
1991“;
• Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za unos podataka u informacijski sustav
za strateško planiranje i upravljanje razvojem;
• Plan ZNS-ova i ZPP-ova za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole i
pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje
Plavnice, KK.04.2.1.04.0699 (sustav eFondovi);
• Plan nabave za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole i pomoćne
zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice,
KK.04.2.1.04.0699 (sustav eFondovi);
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• Plan ZNS-ova i ZPP-ova za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole
Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac, KK.04.2.1.04.0698 (sustav eFondovi);
• Plan nabave za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na
adresi Kokinac 29, Kokinac, KK.04.2.1.04.0698 (sustav eFondovi);
• Plan nabave za Energetsku obnovu zgrade Doma kulture na adresi Ivana
Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787 (sustav eFondovi);
• Plan ZNS-ova i ZPP-ova za Energetsku obnovu zgrade Doma kulture na adresi
Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787 (sustav eFondovi);
• Plan ZNS-ova i ZPP-ova za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole Bjelovar
na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786 (sustav eFondovi);
• Plan nabave za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi
Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786 (sustav eFondovi);
• Plan ZNS-ova i ZPP-ova za Energetsku obnovu Društvenog doma na adresi
Zvijerci 77A, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0639 (sustav eFondovi);
• Plan nabave za Energetsku obnovu Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A,
Bjelovar, KK.04.2.1.04.0639 (sustav eFondovi);
• Plan ZNS-ova i ZPP-ova za Energetsku obnovu zgrade V. Osnovne škole
Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0789
(sustav eFondovi);
• Plan nabave za Energetsku obnovu zgrade V. Osnovne škole Bjelovar na adresi
Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0789 (sustav eFondovi);
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za
utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane
stanogradnje na području Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o imenovanju Povjerenstva za
utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno
poticane stanogradnje na području grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o upravljanju,
povremenom zakupu, korištenju i davanju na uporabu društvenih domova na
području mjesnih odbora Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopune Odluke o kriterijima
za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna srednjoročnog (trogodišnjeg)
plana davanja koncesija za razdoblje od 2017.- 2019. godine;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana davanja koncesija za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga analize davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na II. dimnjačarskom području
Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Bjelovara za 2018. godinu;
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• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih
voda na području aglomeracije Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Plana programa upravnih
odjela Grada Bjelovara iz područja društvenih djelatnosti za 2018. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu
Grada Bjelovar za 2018. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovar za 2018. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
Grada Bjelovar za 2018. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj
kulturi Grada Bjelovar za 2018. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
Grada Bjelovar za 2018. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u
vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovar za 2018. godinu;
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih
potreba Grada Bjelovar za 2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenju Plana raspodjele
sredstava spomeničke rente u 2018. godini;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Grada
Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za
2018. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba
u sportu Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o poništenju Odluke o donošenju
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za grad Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o podnesenom prigovoru na
Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za grad Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o imenovanju Povjerenstva za
uvođenje u posjed poljoprivrednom zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za
grad Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Programa zaštite divljači
za površine izvan lovišta na području grada Bjelovara za razdoblje od 1. travnja
2018. godine do 31. ožujka 2028. godine;
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• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odricanju od potraživanja prema
Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu
Republike Hrvatske – zgrade u Ulici Vladimira Nazora 2;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odricanju od potraživanja prema
Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu
Republike Hrvatske u k.o. Prespa;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti a
Kriterije za raspodjelu sredstava Zajednice tehničke kulture Grada Bjelovara;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu
sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2019. godini;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana razvoja sustava civilne zaštite na
području Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva na zgradi
učeničkog doma čkbr. 501/36 k.o. Grad Bjelovar na Dom učenika srednjih škola
Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o imenovanju
Povjerenstva Grada Bjelovara za procjenu šteta od prirodnih nepogoda;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjeni Odluke o dopuni djelatnosti Kulturnog i multimedijskog centra
Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga statuta Kulturnog i multimedijskog centra
Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na
Statut Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o II. dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o zaduženju za dugoročni financijski
kredit za izgradnju umjetnog travnjaka na Gradskom stadionu – pomoćno
igralište;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva Dvorane
europskih prvaka na IV. osnovnu školu Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kupnji dvokatne stambeno poslovne
zgrade u Ul.A. Trumbića 1B, Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kupnji poslovnog prostora – poslovni
centar i tržnica u Ul. K. Frankopana 24, Bjelovar;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o zaduženju za dugoročni financijski
kredit za kupnju poslovnih zgrada na lokaciji Ulica A. Trumbića 1bi K. Frankopana
24;
• Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju Javnog natječaja za
prodaju zemljišta u Poslovno;
• Ugovor o suradnji na medijskom informiranju i promidžbi s Bjelovar live d.o.o.;
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• Ugovor o suradnji i medijskom informiranju i promidžbi s Bjelovar – info medij,
obrt za medijske usluge;
• Ugovor o suradnji na medijskom informiranju i promidžbi s Ciudad d.o.o.;
• Ugovor o suradnji na medijskom informiranju i promidžbi sklopljen s Informativni
centar, Hrvatska radio postaja Čazma d.o.o.;
• Ugovor o suradnji na medijskom informiranju i promidžbi sklopljen s Nezavisna
televizija d.o.o.;
• Ugovor o suradnji na medijskom informiranju i promidžbi sklopljen s Prigorski
Media d.o.o.;
• Ugovor o suradnji na medijskom informiranju i promidžbi sklopljen s Radio
Križevci d.o.o.;
• Ugovor o suradnji na medijskom informiranju i promidžbi sklopljen sa Smart
Concent d.o.o.;
• Ugovor o suradnji na medijskom informiranju i promidžbi sklopljen sa Slavonskobrodskom televizijom d.o.o.;
• Ugovor o suradnji na medijskom informiranju i promidžbi sklopljen s Večernjim
listom d.o.o.;
• Ugovor DDD-2/19 o provedbi stručnog nadzora nad sistematskom preventivnom
deratizacijom za područje Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Ugovor DDD-2/19 o provedbi stručnog nadzora nad sistematskom preventivnom
dezinsekcijom za područje Grada Bjelovara za 2019. godinu;
• Ugovor o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta na području
zaštićene kulturno povijesne cjeline zaključen s Večenaj Miroslavom iz
Bjelovara;
• Ugovor broj 56-06-U/19 za izradu projektne dokumentacije za izdavanje
Građevinske dozvole za izgradnju ceste Šetalište dr. Ivše Lebovića u Bjelovaru
zaključen s Projekt d.o.o. Bjelovar;
• Ugovor o korištenju mreže Broj 4006-19-002070 za potrebe stacionarnog uređaja
za mjerenje brzine od strane Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske na lokaciji
Velike Sredice (kod kuć.br. 228) zaključen s Elektrom Bjelovar;
• Ugovor o korištenju mreže Broj 4006-19-002071 za potrebe stacionarnog uređaja
za mjerenje brzine od strane Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske na lokaciji
Prespa (kod kuć. br. 31) zaključen s Elektrom Bjelovar;
• Ugovor br. 55-06-U/19 o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne
rasvjete u Prgomelju zaključen s Uredom ovlaštenog inženjera elektrotehnike
Ivanom Medač;
• Ugovor br. 52-06-U/19 o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem
rekonstrukcije i dogradnje razvoda električne mreže na SRC Borik u Bjelovaru
zaključen s Uredom ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivanom Medač;
• Ugovor o korištenju mreže Broj: 4006-19-002494 za privremeni priključak za
potrebe Terezijane - luna park na parkiralištu u Ulici Ivana Mažuranića zaključen
s Elektrom Bjelovar;
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• Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje redovne
djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara u 2019. godini;
• Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada
Bjelovara;
• Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za
redovan rad Zajednice tehničke kulture Grada Bjelovara u 2019. godini;
• Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Wheel of change
(Kotač promjene) u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena, radnica na
poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom
položaju (4 natječaja);
• Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Wheel of change
(Kotač promjene) u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena – ZAMJENA,
radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u
nepovoljnom položaju;
• Odluka o sklapanju ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti
nekretnina za neizgrađeno građevinsko zemljišta u Ul. 105. brigade, koji će se
sklopiti sa Ivanom Novakovićem
• Odluka o partnerstvu na programu uređenja sportske infrastrukture na području
mjesnog odbora Velike Sredice sa Teniskim klubom „Sirela“ Bjelovar;
• Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje posla izrade
Procjembenog elaborata za zakup poslovnog prostora u zgradi A. Trumbića 1B;
• Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje posla izrade
Procjembenog elaborata za kupnju dvokatne stambeno poslovne zgrade u Ul. A.
Trumbića 1B, Bjelovar;
• Odluka o sklapanju ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti
nekretnina za poslovni centar i tržnicu u Ul. K. Frankopana 24, Bjelovar;
• Ugovor o korištenju mreže Br. 4006-19-000130, KLASA: 360-01/19-01/02,
URBROJ: 2103/01-01-19-6 od 18.01.2019. godine, sklopljen sa HEP ODS d.o.o.
Elektrom Bjelovar – korištenje elektroenergetske distribucijske mreže za
kontejner MO Mala Ciglena
• Ugovor o partnerstvu na programu uređenja sportske infrastrukture na području
mjesnog odbora Velike Sredice, od 14.03.2019., suradnju na realizaciji programa
uređenja sportske građevine i poboljšanju uvjeta za korisnike usluga Tenis kluba
Sirela – Bjelovar na području mjesnog odbora Velike Sredice u 2019. godini.
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