
Otvorenje zgrade  
Područnog ureda za katastar Državne geodetske uprave u Bjelovaru 

15. rujna 2015. godine 
 
 

Državna geodetska uprava (DGU) osigurala je 
sredstva za kupnju i uređenje zgrade na adresi Trg 
Hrvatskog sokola 6 u Bjelovaru za potrebe Područnog 
ureda za katastar (PUK) Bjelovar u okviru Projekta 
implementacije integriranog sustava zemljišne 
administracije. Projekt se financira sredstvima Zajma 
Svjetske banke (IBRD 8086-HR) i Državnog 
proračuna Republike Hrvatske. Nositelji Projekta i 
korisnici sredstava Zajma su Ministarstvo pravosuđa i 
Državna geodetska uprava. Svrha Projekta je 

modernizacija sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale državne usluge sa 
stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška. Provedba projekta počela je u studenom 
2011. godine. Projekt završava 30. travnja 2017. godine. 

Kupnja zgrade za PUK Bjelovaru realizirana je u svibnju 2012. sklapanjem ugovora o 
kupoprodaji nekretnine s tvrtkom Rotor d.o.o. iz Bjelovara. Vrijednost kupljene nekretnine 
je 430 tisuća eura (oko 3,24 milijuna kuna). DGU je u procesu restrukturiranja Projekta 
osigurala dodatna sredstva za uređenje zgrade.  

Prema Smjernicama za nabavu Svjetske banke proveden je postupak javnog nadmetanja i 
odabir najpovoljnijeg izvoditelja za Ugovor za radove uređenja Područnog ureda za 
katastar u Bjelovaru s tvrtkom Eding d.o.o iz Zagreba. Ukupna vrijednost Ugovora je 2,1 
milijun kuna (s PDV-om). Radovi su svečano otvoreni 4. veljače 2015. godine. 

Završetak radova bio je planiran 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Radovi su 
izvršeni u roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prije       Poslije 

Zgrada je izgrađena na katastarskoj čestici k.č. 3620/1, k.o. Bjelovar na Trgu Hrvatskog 
sokola 6 u Bjelovaru. Poslovna građevina izgrađena je 1867. godine te dograđena s južne 
strane 1970. godine. Provedeno je unutarnje uređenje dijela prizemlja i kata ukupne 
građevinske bruto površine oko 840 m2 te uređenje krovišta. Građevinski radovi izvedeni 
su u skladu s Planom upravljanja okolišem koji je za ovu lokaciju izrađen i javno objavljen 
prema zaštitnim mjerama koje propisuje Banka.  
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Prije                       Poslije 

Voditelj Ugovora na strani Naručitelja, DGU je gđa. Jelica Donđivić, pročelnica PUK-a 
Bjelovar.  

Stručni građevinski nadzor nad izvođenjem radova provodila je tvrtka Forma plavo d.o.o. 
iz Zagreba. Glavni nadzorni inženjer g. Darko Rašković pratio je primjenu zaštitnih mjera 
te izvješćivao Naručitelja o provedbi Plana upravljanja okolišem. 

Uređenjem novog prostora djelatnicima PUK-a Bjelovar osigurani su adekvatni radni 
uvjeti, omogućen bolji pristup i prostor za korisnike te osigurani preduvjeti da razina 
usluge koju pružaju građanima Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije bude još viša.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGU će temeljem potpisanog Sporazuma između župana Bjelovarsko-bilogorske županije i 
ravnatelja DGU pristupiti uređenju okoliša (dvorišta) novouređene zgrade. 
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