
 

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

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

GRADSKO VIJEĆE 
  

 
 Na temelju članka 32. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj 2/21) i članka 3. Odluke o izgradnji „Nogometnog 
stadiona Bjelovar“ na Poljani dr. Franje Tuđmana u Bjelovaru ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara", broj 7/19), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici održanoj dana 29. 
ožujka 2022. godine donijelo je 

 
O D L U K U  

o građenju FAZE 3 nogometnog stadiona Bjelovar - parkiralište  
 
 

Članak 1. 
 

 Donosi se odluka o građenju FAZE 3 nogometnog stadiona Bjelovar na 
Poljani dr. Franje Tuđmana u Bjelovaru, na formiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1914/4 
upisanoj u zk.ul.br. 2544 k.o. Bjelovar Novi, koja je određena pravomoćnom 
Lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/20-01/000001, URBROJ: 2103-01-06/7-
20-0005 od 06.07.2020. godine. 
 

Članak 2. 
 

 Investitor građenja je Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, 
OIB 18970641692. 

Članak 3. 
 

 FAZA 3 obuhvaća građenje parkirališta koje se sastoji od neograđenog i 
ograđenog dijela. Neograđeni dio namijenjen je gledateljima i korisnicima i sadrži 109 
parkirališnih mjesta za osobne automobile od kojih je 6 parkirališnih mjesta 
prilagođeno za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, i dva parkirališna 
mjesta za autobuse. Ograđeni dio parkirališta namijenjen je za momčadi, suce i ostale 
službene osobe i sadrži 16 parkirališnih mjesta za osobne automobile od kojih su 2 
parkirališna mjesta prilagođena za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti i 
dva mjesta za autobuse.  

Članak 4. 
 

 Predviđeni početak građenja je 2022. godina. Trajanje radova procjenjuje se na 
cca. 3 mjeseca. Početku građenja prethodi: primopredaja glavnog i izvedbenog 
projekta s troškovnikom, oznake Z.O.P: BJ-ST-F3, kojeg izrađuje B-PROJEKT d.o.o. 
Bjelovar temeljem Ugovora br. 8-05-U/21 od 09.12.2021. godine, ishođenje 
Građevinske dozvole za FAZU 3, te provedba postupka javne nabave za izvođača 
radova i jednostavne nabave za stručni nadzor. 
 

 



 

 

 
Članak 5. 

 
 Procijenjena vrijednost radova prema podatku iz Glavnog projekta, kojeg 
izrađuje „B-PROJEKT“ d.o.o., glavni projektant i projektant građevinskog projekta Igor 
Barberić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4197, oznake: T.D. 24/22, Z.O.P: BJ-ST-F3, 
iz ožujka 2022. godine za FAZU 3 iznosi cca. 2,5 milijuna kuna s PDV-om. 
 Izvor financiranja su kreditna i vlastita sredstva.  
 Potrebna sredstva planiraju se u Proračunu Grada Bjelovara. 
 

Članak 6. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom 
glasniku Grada Bjelovara”. 
 

 

Klasa: 023-01/22-01/01 

Urbroj: 2103-1-02-22-4 

Bjelovar, 29. ožujka 2022.  
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Nenad Martinovski, dipl.oec. 
  


