
REZULTATI ŠZGBJ 2019 

 

KADETKINJE - EKIPNO    

Poredak NAZIV KLUBA POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 

mjesto 
Taekwondo klub Omega, Bjelovar 

Kadetska ekipa TKWD Omega je na klupskom 
prvenstvu Europe zauzela 6. mjesto.  

2. 

mjesto 

Sportsko ribolovno društvo ČESMA, 
Bjelovar 

Kadetska ekipa SRD Česma je u disciplini Lov udicom 
na plovak na Kupu Hrvatske osvojila 1. mjesto. 

1. 

mjesto 
Stolnoteniski klub BJELOVAR 

Kadetska ekipa STK Bjelovar je na završnom turniru 
Prvenstva Hrvatske zauzela 6. mjesto 

 

KADETI – EKIPNO  

Poredak NAZIV KLUBA POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 

mjesto 
Nogometni klub  BJELOVAR  

Kadetska ekipa NK Bjelovar  je na Regionalnom prvenstvu  
osvojila 1. mjesto. 

2. 

mjesto 
Stolnoteniski klub BJELOVAR 

Kadetska ekipa STK Bjelovar je na završnom turniru 
Prvenstva Hrvatske zauzela 7. mjesto 

1. 

mjesto 
Rukometni klub BJELOVAR 

Kadeti Rukometnog kluba Bjelovar su u završnici I. hrvatske  
kadetske lige zauzeli 4. mjesto 

1. 

mjesto 
Streljačko društvo BJELOVAR 1874 

Kadetska ekipa SD Bjelovar 1874, je na prvenstvu Hrvatske 
osvojila 1. mjesto. 

 

KADETKINJE – POJEDINAČNO  

Poredak 
IME I PREZIME 

NATJECATELJA 
KLUB POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 

mjesto 

 
Gabrijela 
KRANJEC 

 
SRD Česma Bjelovar 

Gabrijela je u disciplini lov udicom na plovak na Kupu 
Hrvatske osvojila 5.mjesto 

2. 

mjesto 
Lucija BARIŠIĆ Badminton klub Sokol 

Lucija je Prvenstvu Hrvatske osvojila 2.mjesto uz niz 
zapaženih turnirskih rezultata  
 

1. 

mjesto 
Ema 
BUGARINOVIĆ 

Taekwondo klub 
Omega, Bjelovar 

Ema je kao članica hrvatske kadetske reprezentacije 
na europskom prvenstvu u taekwondou za kadetkinje 
koje se održalo u Španjolskoj zauzela 9.-16.mjesto 
čime zaslužuje priznanje za najbolju kadetkinju 
Grada Bjelovara 

 

KADETI – POJEDINAČNO  

Poredak 
IME I PREZIME 

NATJECATELJA 
KLUB POSTIGNUTI  NATJECATELJSKI  REZULTAT 

3. 

mjesto Mihovil KOZIĆ 
Rukometni klub 
Bjelovar 

Mihovil je sa ekipom kadeta osvojio 10.mjesto u 
1HMKRL i izabran za najbolje lijevo krilo i strijelca 
Prvenstva. 

2. 

mjesto Domagoj TARITAŠ 
Streljačko društvo 
BJELOVAR 1874 

Domagoj je na prvenstvu Hrvatske u zračnoj pušci 
osvojio 6.mjesto 

1. 

mjesto 
Bruno GRĐAN 

Taekwondo klub 
Omega 

Bruno je na Prvenstvu RH za kadete u Splitu osvojio 
2. mjesto a time i titulu najboljeg kadeta sportske 
zajednice Grada Bjelovara za 2019.godinu. 

 



JUNIORKE - EKIPNO   

Poredak NAZIV KLUBA POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 

mjesto 
Taekwondo klub OMEGA, Bjelovar Juniorke TKDK OMEGA su na G1 turniru osvojile 5. mjesto  

2. 

mjesto 
Taekwondo klub Fox, Bjelovar 

Juniorke STK Bjelovar su na Juniorskom Prvenstvu hrvatske 
zauzele 10. mjesto  

1. 

mjesto 
Stolnoteniski klub Bjelovar 

Juniorke STK Bjelovar su na Prvenstvu hrvatske osvojile 4. 
mjesto i titulu najboljih ženskih juniorskih ekipa za 2019. 
ŠZGBJ 

 

JUNIORI - EKIPNO   

Poredak NAZIV KLUBA POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 

mjesto 
Rukometni klub Bjelovar 

Rukometaši Bjelovara u III HRL u kojoj se natječu 
juniori osvajaju 6.mjesto  

2. 

mjesto 
Streljačko društvo BJELOVAR 1874 

Strijelci Bjelovara na Prvenstvu Hrvatske u zračnoj 
pušci  osvajaju 9.mjesto 

1. 

mjesto 
Nogometni klub Bjelovar 

Ulaskom u ½ finala Kupa RH, juniori NK Bjelovara su 
najbolja juniorska ekipa Grada Bjelovara u 2019. 

 

JUNIORKE - POJEDINAČNO   

Poredak 
IME I PREZIME 

NATJECATELJA 
KLUB POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 

mjesto 
Ivana  GRGIĆ 

Stolnoteniski klub 
BJELOVAR 

Ivana  osvaja 3.mjesto na PH i standardna igračica 
superlige za žene i prvakinja regije za zapadnu 
Slavoniju u juniorkama i seniorkama. 

3. 

mjesto 
Ela JELIĆ 

Taekwondo klub 
Omega 

Na PH Ela je osvojila 2. mjesto 

2. 

mjesto 
Karmela POKOPAC 

Ženski rukometni klub 
Bjelovar 

U II HRL za žene sa juniorskom ekipom osvaja 
2.mjesto, a uz to je standardna vratarica seniorske 
ekipe i vrhunska sportašica Hrvatske III kategorije 

1. 

mjesto 
Anja POPOVIĆ Taekwondo klub Fox 

Na juniorskom Prvenstvu Europe u Španjolskoj je 
ostvarila plasman od 9-16mj a na Juniorskom PH 
3.mjesto. zbog čega se proglašava najboljom 
juniorkom Grada Bjelovara 

 

JUNIORI - POJEDINAČNO   

Poredak 
IME I PREZIME 

NATJECATELJA 
KLUB POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 

mjesto 
Hrvoje  PETRINJAK Titan GYM Bjelovar 

Na Prvenstvu Hrvatske u Classic Bodybuildingu 
Hrvoje je osvojio 1. mjesto a na prvenstvu Europe 
6.mjesto 

2. 

mjesto 
Petar LULIĆ 

Rukometni klub 
Bjelovar 

U I HKRL sa svojom ekipom osvaja 4.mjesto a 
također je i član seniorske ekipe Bjelovara koja se 
plasirala u Premijer ligu. 

1. 

mjesto 
Kevin ČEŠLJAR 

Taekwondo klub Fox, 
Bjelovar 

Na juniorskom Europskom Prvenstvu Kevin je osvojio 
2. mjesto. Osim toga je osvojio i 1.mjesto na PH čime 
zaslužuje naslov najboljeg juniora ŠZGBJ  

 

 

 



 

SENIORKE - EKIPNO   

Poredak NAZIV KLUBA POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 

mjesto 
Taekwondo klub OMEGA, Bjelovar 

Na Prvenstvu Hrvatske svojim nastupima su seniorke 
Omege zauzele 5.mjesto 

2. 

mjesto 
Stolno teniski klub Bjelovar 

U Super ligi za žene su u ukupnom poretku zauzele 8. 
mjesto 

1. 

mjesto 
Ženski rukometni klub BJELOVAR 

U I. hrvatskoj rukometnoj ligi ekipa ŽRK Bjelovar 
zauzela je 3. mjesto Ujedno rukometašice imaju 
nastupe u EHF Challenge Kupu. 

 

SENIORI - EKIPNO   

Poredak NAZIV KLUBA POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 

mjesto 
Kuglački klub BJELOVAR  Ekipa kuglača je u 1. HKL zauzela 6. mjesto.  

2. 

mjesto 
Streljačko društvo BJELOVAR 1874 

Ekipa strijelaca je u I. streljačkoj ligi u zračnom pištolju 
zauzela 6. mjesto. 

1. 

mjesto 
Rukometni klub BJELOVAR  

Rukometaši su u I. hrvatskoj rukometnoj ligi osvojili 1. 
mjesto čime su izborili nastup u najelitnijoj Premijer 
rukometnoj ligi. 

 

SENIORKE - POJEDINAČNO    

Poredak 
IME I PREZIME 

NATJECATELJA 
KLUB POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 

mjesto 
Dora DENT 

Atletski klub 
Bjelovar 

Dora je na Prvenstvu RH sedmoboju za seniorke osvojila 
2. mjesto. 

2. 

mjesto 
Ana PIRAGIĆ 

Taekwondo klub 
Omega, Bjelovar 

Ana je na Prvenstvu RH za seniorke osvojila 1. mjesto. 

1. 

mjesto 
Marija BORKOVIĆ 

Ženski rukometni 
klub Bjelovar 

Kao članica ekipe ŽRK Bjelovar, Marija je u I. hrvatskoj 
rukometnoj ligi osvojila 3. mjesto čime je kategorizirana 
kao vrhunska sportašica Hrvatske III.kategorije 

 

SENIORI - POJEDINAČNO    

Poredak 
IME I PREZIME 

NATJECATELJA 
KLUB POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT 

3. 

mjesto 
Filip JURIŠIĆ 

Rukometni klub 
Bjelovar 

Filip je sa svojim timom osvojio 1.mjesto I HRL a time 
i plasman u Premijer ligu 

2. 

mjesto 
Željko KOŠUTIĆ 

Kuglački klub 
Bjelovar 

Željko je u pojedinačnoj konkurenciji na Prvenstvu 
Hrvatske osvojio 1. mjesto. 

1. 

mjesto 
Miran MARIČIĆ 

Streljačko društvo 
BJELOVAR 1874 

Miran je na svjetskom kupu u zračnoj pušci osvojio 
7.mjesto, vrhunski je sportaš Hrvatske I.kategorije 
čime je definitivno zaslužio biti proglašen najboljim 
seniorom Grada Bjelovara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPORTSKI SAVEZ GLUHIH I ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA BJELOVARA 

DODJELJUJU 

 

 

EKIPNO SENIORI: 1. mjesto: 

Najbolja ekipa seniora u izboru Sportskog saveza gluhih Bjelovar je Kuglački klub 
gluhih Bilogora.  

 

 

 

 

BJELOVARSKI SPORTSKI SAVEZ OSOBA SA INVALIDITETOM I 

ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA BJELOVARA 

DODJELJUJU 

 

POJEDINAČNO: Najbolja sportašica seniorka s invaliditetom je MARIJA 

KASUMOVIĆ , Kategorija F 32 atletika 

 

 

POJEDINAČNO: Najbolja sportašica juniorka s invaliditetom je MARIJETA 

MAGDIĆ – stolni tenis KUL PONG 

 

POJEDINAČNO: 1.mjesto - JOSIP SLIVAR, Kategorija F 64 ATLETIKA 

 

POJEDINAČNO: 2. mjesto DAMIR BOŠNJAK, streljaštvo 
 

POJEDINAČNO: 3. mjesto RADOVAN HALAS,  Kategorija F 51 ATLETIKA. 

 

EKIPNO: 1. mjesto: ATLETSKI KLUB SOKOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRONČANA 
PLAKETA 

ŠPORTSKE 
ZAJEDNICE GRADA 

BJELOVARA ZA 
2019. godinu 

dodjeljuje se 

 

DRAGUTIN 

HUBAK 

Sportski ples  

 
Rođen 1957. godine. U sportskom plesu je od 2003. godine kada 
je osnovao Športski plesni klub H8 i postaje njegovim prvim 
predsjednikom što je i danas. Kao član Hrvatskog sportskog 
plesnog saveza sa klubom organizira brojna natjecanja u 
standardnim i latinoameričkim plesovima. Svake godine organizira 
plesno natjecanje „Trofej grada Bjelovara“. Članovi i sportski 
parovi pod njegovim vodstvom postižu zapažene rezultate. U 
svom radu klub je imao državne prvake, viceprvake i brončane u 
standardnim plesovima u mlađim kategorijama. Godine 2016. 
osnovao je i podigao Bjelovarske mažoretkinje koje svojim 
nastupima umnogome doprinose razglednici našeg grada. 
Obzirom na dugogodišnji rad i zapažene rezultate kao i doprinos 
razvoju sportskog plesa u Bjelovaru Dragutin Hubak zaslužuje 
Brončanu plaketu Športske zajednice Grada Bjelovara.  
 

 

 

BRONČANA 
PLAKETA 

ŠPORTSKE 
ZAJEDNICE GRADA 

BJELOVARA ZA 
2019. godinu 

dodjeljuje se 

 

TITAN GYM  

Body building  

 
Sportski klub Titan Gym je osnovan 2004 godine. Od listopada 
2004. do danas konstantno i bez prekida djeluje za rekreativce ali 
i za aktivne natjecatelje u fitnessu i bodybuildingu. Kroz klub je 
prošlo preko 2000 članova i deseci uspješnih natjecatelja od kojih 
su brojni bili prvaci države i državni reprezentativci. Klub je aktivan 
član Hrvatskog body building saveza od svojeg osnutka i jedan od 
osnivača županijskog bodybuilding saveza. Obzirom na predan 
petnaestogodišnji rad i zapažene rezultate kao i doprinos razvoju 
ovog sporta u Bjelovaru, sportski klub Titan Gym zaslužuje 
Brončanu plaketu Športske zajednice Grada Bjelovara.  
 

 

 

 

 
SREBRNA PLAKETA 

ŠPORTSKE 
ZAJEDNICE GRADA 

BJELOVARA ZA 
2018. godinu 

dodjeljuje se: 

 

DEJAN 

VUKMAN 

Stolni tenis 
 

 
Rođen 1973. godine u Bjelovaru. Stolni tenis je počeo trenirati sa 
7 godina a trenerski rad sa 21 godinu. Svoje iskustvo je sakupljao 
obilazeći klubove diljem hrvatske, 1996 postaje prvim licenciranim 
trenerom stolnog tenisa u Bjelovaru. Zaslužan je za pripremu i 
uspjehe generacija mladih stolnotenisača i stolnotenisačica kao i 
za konstantne uspjehe u najvišem rangu natjecanja a uz to i dalje 
aktivno igra stolni tenis i to 2.HL Istok. Zbog svojih rezultata i 
angažmana na razini kluba u trajanju preko 25 godina Dejan 
zaslužuje Srebrnu plaketu Športske zajednice Grada Bjelovara.     
 

 

 

 

 

 

 



 

ZLATNA PLAKETA 
ŠPORTSKE 

ZAJEDNICE GRADA 
BJELOVARA ZA 2019. 

godinu 

dodjeljuje se 

 

TAEKWONDO 

KLUB 

BJELOVAR 

Taekwondo  

 
Osnovan je 23.travnja 1969. godine. Tijekom proteklih 50 godina 
rada i postojanja Taekwondo klub Bjelovar je odgojio generacije 
djece i mladeži a uz mnogobrojne rezultate ponosi se činjenicom 
da je iz njega ponikla najuspješnija taekwondo natjecateljica 
Nataša Vezmar koja je uvrštena među velikane hrvatskog sporta i 
dobitnica nagrade za sport „Franjo Bučar“2003.godine. zatim 
Vedran Golec, Ana Kozić i Dejan Mesarov. Tu su još brojni 
državni prvaci i osvajači odličja na međunarodnim turnirima i 
prvenstvima. Obzirom na plodni dugogodišnji rad i vrhunske 
rezultate kao i doprinos razvoju taekwondoa u Taekwondo klub 
Bjelovar zaslužuje Zlatnu plaketu Športske zajednice Grada 
Bjelovara.  
 

 

ZLATNA PLAKETA 
ŠPORTSKE 

ZAJEDNICE GRADA 
BJELOVARA ZA 

2019. godinu 

dodjeljuje se 

 

TOMO  

GLOBAN 

Kuglanje  

 
Rođen je 1951. godine. 40 godina je aktivnog rada u sportu grada 
Bjelovara. Obnašao je funkciju tajnika kuglačkog kluba „Tomo 
Vinković“, u dva mandata član Izvršnog odbora Hrvatskog 
kuglačkog saveza . od 1994. aktivno sudjeluje u kreiranju sporta 
grada kroz rad u Gradskoj upravi Grada Bjelovara kao stručni 
suradnik za sport sve do svog umirovljenja 1.9.2016.godine. od 
2000.godine do 1. svibnja 2018. obnaša dužnost tajnika sportske 
zajednice Grada Bjelovara. Potpredsjednik je kuglačkog kluba 
Bjelovar. Nositelj je sportskog priznanja Zlatne plakete Sportskog 
saveza Bjelovarsko bilogorske županije i Srebrne plakete 
Sportske zajednice Grada Bjelovara. Obzirom na plodni 
dugogodišnji rad i doprinos razvoju sporta posebice kuglanja 
zaslužuje Zlatnu plaketu Športske zajednice Grada Bjelovara.  
 

 
 

  

TROFEJ 
ŠPORTSKE 
ZAJEDNICE 

GRADA 
BJELOVARA ZA 

2019. godinu 
 

dodjeljuje se: 
 

KRUNOSLAV 

TURKOVIĆ 

Rukomet 

 
Rođen 1942. godine u Bjelovaru. Sa rukometom se počinje baviti 
1954.godine kao član ORK PARTIZAN Bjelovar. Za prvu ekipu igra od 
1958. pa sve do 1967.godine. U tom razdoblju je 2 puta osvajač Prvenstva 
Jugoslavije. Kao rukometni trener počeo je raditi 1967.godine treniravši 
najmlađe uzraste u klubu. Od tada pa do odlaska u mirovinu 2005.godine 
radi kao voditelj škole rukometa. U sezoni 1978/1979. kao trener 1.ekipe 
osvaja naslov prvaka bivše države. Kroz godine rada kao trener sa mladima 
bio je višestruki prvak države u svim mlađe dobnim skupinama a kao 
utemeljitelj škole rukometa u klubu je iznjedrio desetke reprezentativaca 
kako seniorskih tako i juniorskih i kadetskih. Zbog iznimno duge i plodne 
karijere i velikog doprinosa bjelovarskom rukometu i ugledu Grada 
Bjelovara Športska zajednica Grada Bjelovara mu dodjeljuje Trofej ŠZ za 
2019.godinu. 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

TROFEJ 
ŠPORTSKE 
ZAJEDNICE 

GRADA 
BJELOVARA ZA 

2019. godinu 
 

dodjeljuje se: 
 

DRAŽEN 

STILINOVIĆ 

Taekwondo 

 
Dražen Stilinović je rođen 1953. godine u Bjelovaru. Sa taekwondoom se 
susreće 1969.godine od kada se s njim počinje i baviti. Osim što je bio 
trener matičnog kluba 1983. je postao trener reprezentacije jugoslavije a 
nakon osamostaljenja Hrvatske bio je predsjednik sudačke organizacije 
Hrvatskog taekwondo saveza. 1984.godine Dražen je postao međunarodni 
sudac, prvi u ovom dijelu Europe. Svojim radom stvorio je nekoliko budućih 
trenera koji su uz njegovu pomoć i svojim napredovanjem stvorili još dva 
kluba u gradu Bjelovaru te nastavili radom i na širenju i popularizaciji ovog 
sporta. Iz matičnog kluba iznjedrilo se puno natjecatelja a nekoliko najboljih 
je osvajalo i najviša svjetska odličja. Dražen je pedeset godina posvetio 
taekwondou koji nije samo sport već i način života. Zbog iznimno duge i 
plodne karijere i velikog doprinosa bjelovarskom taekwondou i ugledu 
Grada Bjelovara Športska zajednica Grada Bjelovara mu dodjeljuje Trofej 
ŠZ za 2019.godinu. 
 

 

 
  

TROFEJ 
ŠPORTSKE 
ZAJEDNICE 

GRADA 
BJELOVARA ZA 

2019. godinu 
 

dodjeljuje se: 
 

SPORTSKO 

RIBOLOVNO 

DRUŠTVO 

ČESMA 

BJELOVAR 

Sportski ribolov 

 
Inicijativu za osnivanje društva pokrenuli su na sastanku održanom 
3.veljače 1929. u gostionici Brcković u Bjelovaru, viđeniji bjelovarčani tog 
vremena, gradska gospoda, obrtnici i činovnici, a društvo je osnovano na 
Skupštini održanoj 28.travnja 1929. od tada društvo uspješno djeluje u 
kontinuitetu do današnjih dana. Okupljalo je od stotinjak pa do tisuću 
članova tijekom godina a danas ih je u prosjeku oko 150, svih uzrasnih 
skupina od kadeta do seniora. U svojem radu društvo je ostvarilo brojne 
uspjehe pa su tako kadetkinje više puta osvojile Prvenstvo Hrvatske na 
završnicama Kupa. Kadetima je to pošlo za rukom 2005.godine,uspjeha je 
bilo i u pojedinačnim nastupima, Iva Plevnik, Nataša Selak i Ana Štargl su 
bile kadetske prvakinje Hrvatske a Siniša Slavinić seniorski prvak 2009. 
poznati reprezentativac Dražen Štajduhar je ponikao iz SRD Česma. U 
svojih 90 godina djelovanja SRD Česma je veliku pažnju posvećivalo zaštiti 
voda, okoliša i riba te na promicanju sportsko ribolovnog turizma te zbog 
iznimno duge i plodne karijere i velikog doprinosa sportskom ribolovu i 
ugledu Grada Bjelovara Športska zajednica Grada Bjelovara mu dodjeljuje 
Trofej ŠZ za 2019.godinu. 
 

 

 

Dodjela posebnih priznanja Športske zajednice za 2019. godinu: 

 
1.) Zbog postignutih izuzetnih rezultata postignutih za Kuglaški klub Bjelovar Izvršni odbor 

Športske zajednice dodjeljuje posebno priznanje Darku Kasumović. Darko 

Kasumović je član KK Bjelovar od 2012.godine i redovito postiže izvanredne rezultate 
kao član ekipe u pojedinačnoj i parovnoj konkurenciji. U pravilu je najbolji igrač ekipe 
čime je značajno pridonio uspjesima Kluba. 2019.godine na PH pojedinačno je osvojio 
brončanu medalju. Kako Darko živi i radi u Novskoj prema Pravilniku ŠZGBJ nema 
pravo na natječaj za najboljeg sportaša grada. Stoga ŠZGBJ na prijedlog KK Bjelovar 
dodjeljuje Darku  Kasumović posebno priznanje za izuzetne sportske rezultate koje je 
postigao kao član Kuglaškog kluba Bjelovar. 

 



2.) ŠZGBJ i grad Bjelovar svojim programom rada posebno potiče sportski angažman 
najmlađih sugrađana kroz dječje kategorije sportaša koje se vrednuju i financiraju preko 
ŠZGBJ no svejedno raduje i budi posebnu pažnju kada se netko u najranijoj dobi počne 
baviti sportom pa tako na prijedlog taekwondo kluba Omega imamo zadovoljstvo uručiti 

posebno priznanje Petru Daskijević koji je sa svojih 5 godina jedan od najmlađih 

boraca u Hrvatskoj ali i svijetu. Petar je osvojio 10 turnira od kojih su 3 u Sloveniji a na 
posljednjem održanom 14.12.2019. je bio i proglašen za najboljeg borca turnira.  Tragom 
izrečenog a u želji da potaknemo i ostalu djecu Grada Bjelovara na bavljenje sportom 
Izvršni Odbor odbor Športske zajednice grada Bjelovara odlučio je dodijeliti posebno 
priznanje ovom mladom sportašu. 

3.) Zbog postignutih vrlo dobrih rezultata u taekwondou Ines Popović predstavlja 

jednu od najboljih mladih sportašica u TKDK FOX no važećim kriterijem ŠZ Grada 
Bjelovara nije mogla konkurirati na proglašenju za najbolju juniorku jer je u istoj 
kategoriji ispred kluba bila prijavljena njena sestra blizanka Anja. Ines je u veljači 2019. u 
Grčkoj osvojila 3mj. i direktno se plasirala na Europsko Juniorsko Prvenstvo i Hrvatsku 
juniorsku reprezentaciju. Na Europskom prvenstvu je ekipa osvojila 2.mj. a Ines je 
svojim nastupom doprinijela sveukupnom uspjehu. 
Zbog toga je Izvršni odbor Športske zajednice grada Bjelovara na prijedlog TKDK FOX 
odlučio dodijeliti posebno priznanje Ines Popović. 

 

 

 

4.) Zbog postignutih vrlo zapaženih rezultata u rukometu Mislav Obradović 

predstavlja mladu nadu rukometnog kluba Bjelovar. Mislav je svoj sportski put započeo 
u Rukometnom klubu Požega a od 2018. nastupa za RK Bjelovar. Trenutno je dio tima 
Hrvatske muške kadetske rukometne reprezentacije. Prošle godine je na Europskom 
olimpijskom festivalu mladih u Bakuu osvojio zlatnu medalju. 
Zbog ovih iznimnih rezultata i velikog potencijala temeljem prijedloga Rukometnog 
kluba Bjelovar, Izvršni odbor Športske zajednice grada Bjelovara je odlučio dodijeliti 
posebno priznanje Mislavu Obradoviću. 

 

 


