
                                                                                        
                      KLASA: 021-05/13-01/2 

                                                                            URBROJ:2103/01-02-13-3          
         
 

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
sa 1.   konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara održane 27. 
lipnja  2013. godine u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, s 

početkom u 9,00 sati 
 

 
 
        Nakon izvođenja državne himne, sjednicu je  otvorila Branka Saks, predstojnica 
Ureda državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije,  koja je Odlukom ministra 
Uprave ovlaštena voditi sjednicu do izbora vijećnika koji će nastaviti voditi sjednicu.   

Predstojnica Ureda pozdravlja nazočne vijećnike i ostale uzvanike. Vijećnicima 
je čestitala na izboru u Gradsko vijeće,  a čestitke je uputila i gradonačelniku 
gospodinu Antunu Korušecu, kao i njegovim zamjenicama gospođama Jasni 
Višnjević i Lidiji Novosel  na izboru i povjerenju koje su dobili od građana, te je 
zaželjela  svima puno uspjeha u daljnjem radu.  
         Zatim poziva da se minutom šutnje oda počast svim poginulim hrvatskim 
braniteljima.  
         Napominje da je za konstituiranje Gradskog vijeća, te donošenje pravovaljanih 
odluka potrebna natpolovična većina od ukupnog broja  izabranih članova. 
         Zatim proziva novoizabrane vijećnike.  
         Nakon izvršene prozivke predsjedavajuća je utvrdila da je sjednici od 26 
izabranih vijećnika nazočno 24 vijećnika  i to:  
 
 
        BALEN MARINA, CAR ZLATKO, CONER MARIJAN, CRNOJEVIĆ BOJAN, 
HENC ZDENKA, HREBAK DARIO, HRGA RUŽA, JAVUREK MARIJAN, 
JURČEVIĆ IVAN, KORUŠEC ANTUN, KUŠTOVIĆ NEDELJKO, MALETIĆ 
ŽELJKO, MARTINOVSKI NENAD, NEKVAPIL NENAD, PAVLINIĆ ROLANDO, 
PINJUH NIKO, POSAVAC VANJA, SUDAR DRAGUTIN, ŠIROKI ANA, 
TOPALOVIĆ ANTE, URBANEK ANA, VALENTIĆ DRAGICA, VASIĆ DUNJA I 
VINICKI VALENTINA.  
 
 
 

Osim vijećnika sjednici su nazočni: ANTUN KORUŠEC, gradonačelnik Grada 
Bjelovara, JASNA VIŠNJEVIĆ i LIDIJA NOVOSEL, zamjenice gradonačelnika 
Grada Bjelovara,  VERICA BURULIC, tajnica Gradskog vijeća Grada 
Bjelovara, MIRELA BAŠIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode, 
IVICA MARKOVINOVIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i 
uređenje prostora, SONJA NOVAK, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 
STJEPAN GRULA, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, NIKOLINA 
RAKNIĆ, voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju, TIGRAN DRLJAČA, voditelj 
Odsjeka za prisilnu naplatu, NEVEN ALIĆ, zamjenik župana Bjelovarsko-bilogorske 
županije, ZLATKO BARILA,  predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika 
Bjelovarsko-bilogorske županije, ADELA ZOBUNDŽIJA direktorica Poslovnog parka 
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Bjelovar LORA-e d.o.o., IVAN IVANČIĆ predsjednik Uprave Komunalca d.o.o. 
Bjelovar, LJERKO OŽEGOVIĆ, direktor Gradskog poduzeća za upravljanje 
športskim objektima Grada Bjelovara, MLADEN MEDAR, ravnatelj Gradskog muzeja 
Grada Bjelovara, DIJANA MATOŠ, ravnateljica  Dječjeg vrtića Bjelovar, MARINKO 
ILIČIĆ,  ravnatelj Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, MILAN FUČKOR, 
zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar, GOJKO ĆURUVIJA, predsjednik 
Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Bjelovara, MIRUŠKA LONČAR,  
predstavnica češke nacionalne manjine, IVAN HORVATIĆ, predsjednik Gradskog 
savjeta mladih Grada Bjelovara, MELITA BIRAČ, viša stručna suradnica za  poslove 
Gradskog vijeća Grada Bjelovara i GORDANA ŠTEFANAC, referent za poslove 
Gradskog vijeća Grada Bjelovara. 

 
 
         BRANKA SAKS  prelazi na utvrđivanje dnevnog reda sjednice koji su vijećnici 
primili uz saziv za sjednicu a koji glasi: 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada 
Bjelovar; 

2.  izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima i imenima izabranih  
članova Gradskog vijeća; 

- utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati  sjednicom do 
izbora predsjednika, 

- svečana prisega članova Gradskog vijeća, 
3. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za izbor i     

           imenovanja; 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara; 
5. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za statut i poslovnik; 
6. Izbor predsjednika i članova Odbora za financije i proračun.  

 
Zatim pita vijećnike  da li ima netko dopunu predloženog dnevnog reda. 

Budući da se nitko nije javio za dopunu predloženog dnevnog reda, isti daje na 
glasovanje.   

Nakon glasovanja utvrđuje da je dnevni red današnje sjednice jednoglasno 
usvojen.  

 
TOČKA 1.  

 
 

BRANKA SAKS  daje uvodno obrazloženje vezano uz izbor predsjednika i 
članova Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Bjelovar.  

Navodi da pravo predlaganja članova ove Komisije sukladno članku 4. stavku 
2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara ima predsjedatelj i najmanje 1/3 
vijećnika ili 9 vijećnika Gradskog vijeća. Stoga predlaže da se za predsjednika 
Mandatne komisije izabere gospodin Nedeljko Kuštović ispred HSU-a, a za članove 
gospodin Nenad Nekvapil ispred SDP-a, te gospođa Ana Urbanek ispred 
kandidacijske liste grupe birača.  
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Zatim pita da li ima drugih prijedloga za predsjednika i članove Mandatne 
komisije.  

Budući da nije bilo drugih prijedloga daje na glasovanje prijedlog za izbor 
predsjednika i članova Mandatne komisije Gradskog vijeća. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 17 glasova „za“ i 7 glasova 
„protiv donijelo  

 
RJEŠENJE 

o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije 
Gradskog vijeća Grada Bjelovara 

(Rješenje Klasa:021-05/13-01/3, Urbroj:2103/01-02-13-4, prilaže se ovom zapisniku i 
njegov je sastavni dio). 

 
TOČKA 2.  

 
 
 BRANKA SAKS daje uvodne napomene vezane uz Izvješće Mandatne 
komisije o provedenim izborima i imenima izabranih  članova Gradskog vijeća. 
 Zatim poziva predsjednika Mandatne komisije gospodina Nedeljka Kuštovića 
da podnese Izvješće.  
 
 NEDELJKO KUŠTOVIĆ daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.  
  
 BRANKA SAKS zahvaljuje predsjedniku Mandatne komisije na podnesenom 
Izvješću.  
 Prije utvrđivanja člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom, još 
jednom je pročitala sve vijećnike koji će obnašati tu dužnost  u narednom mandatu.  
 Zatim prelazi na utvrđivanje privremenog predsjedatelja. Člankom 87. stavkom 
4. Zakona o lokalnim izborima propisano je da konstitituirajućoj sjednici 
predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Prema podacima o izabranim 
članovima Gradskog vijeća Grada Bjelovara, utvrđeno je da je prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova s liste Hrvatske demokratske 
zajednice, Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević, Blok umirovljenici zajedno i 
Stranke umirovljenika, gospodin Marijan Coner.  
 Stoga poziva gospodina Marijana Conera da preuzme vođenje sjednice.  
 
 MARIJAN CONER pozdravlja sve nazočne na sjednici, te u svoje osobno ime 
i u ime svojih kolega,  čestita svima na izboru i želi uspješan rad u narednom 
mandatu.  
 Napominje da je Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Bjelovara propisano da 
nakon Izvješća Mandatne komisije članovi Gradskog vijeća polože svečanu prisegu. 
Stoga poziva sve vijećnike da polože svečanu prisegu. Moli vijećnike da ustanu, te 
da nakon teksta prisege koji će pročitati izgovore riječ „prisežem“.  
 Nakon pročitane prisege, vijećnici su izgovorili riječ „prisežem“. Također 
navodi da vijećnici potpisani tekst prisege predaju predsjedavajućem na sjednici 
Gradskog vijeća.  
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TOČKA 3.  
 
 

MARIJAN CONER daje uvodne napomene vezane uz izbor predsjednika, 
potpredsjednika i članova Komisije za izbor i    imenovanja. 
 Navodi da se u Komisiju za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada 
Bjelovara predlažu slijedeći vijećnici: Zdenka Henc iz Akcije bjelovarsko-bilogorske 
za predsjednicu Komisije, Rolando Pavlinić iz Socijaldemokratske partije za 
potpredsjednika Komisije, Bojan Crnojević  iz Hrvatske narodne stranke, Niko Pinjuh, 
te Željko Maletić iz Hrvatske demokratske zajednice  za članove Komisije.  
 Zatim pita vijećnike da li ima drugih prijedloga.  
 Kako nije bilo drugih prijedloga, daje na usvajanje izneseni prijedlog.  
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za izbor 

i imenovanje Gradskog vijeća Grada Bjelovara  
(Rješenje Klasa:  021-05/13-01/3, Urbroj:  2103/01-02-13-5 prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio). 
 

TOČKA 4.  
 

 
MARIJAN CONER daje uvodno obrazloženje vezano uz izbor predsjednika i 

potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara. 
Poziva predsjednicu Komisije za izbor i imenovanje da iznese prijedlog za 

imenovanje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara.  
 
ZDENKA HENC, predsjednica Komisije za izbor i imenovanje, predlaže 

Gradskom vijeću Grada Bjelovara da za predsjednicu Gradskog vijeća izabere 
gospođu Vanju Posavac, dipl. politologinju iz Bjelovara. Također predlaže Gradskom 
vijeću Grada Bjelovara da za potpredsjednike Gradskog vijeća izaberu gospodina 
Željka Pauna iz Bjelovara, te gospodina Marijana Javureka iz Bjelovara.  

 
MARIJAN CONER  otvara raspravu o prijedlozima, te pita da li ima drugih 

prijedloga.  
Kako nije bilo drugih prijedloga daje na glasovanje prijedlog da se za 

predsjednicu Gradskog vijeća izabere gospođa Vanja Posavac. 
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“, 2 glasa 

„uzdržan“ i 9 glasova „protiv“  donijelo  
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara 

(Rješenje Klasa: 021-05/13-01/3, Urbroj: 2103/01-02-13-6, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio). 
 
 MARIJAN CONER zatim daje na glasovanje prijedlog da se za 
potpredsjednika Gradskog vijeća izabere gospodin Željko Paun.  
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 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 11 
glasova „uzdržan“ za potpredsjednika Gradskog vijeća izabralo gospodina Željka 
Pauna.  
 Zatim daje na glasovanje prijedlog da se za potpredsjednika Gradskog vijeća 
izabere  gospodin Marijan Javurek. 
 Nakon glasovanja Gradsko vijeće je sa 15 glasova „za“ i 11 glasova „uzdržan“ 
izabralo gospodina Marijana Javureka, te je donijelo sljedeće  
 

RJEŠENJE 
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara 

(Rješenje Klasa: 021-05/13-01/3, Urbroj: 2103/01-02-13-7, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio).  

 
 MARIJAN CONER poziva novoizabranu predsjednicu Gradskog vijeća da 
nastavi voditi sjednicu.  
 
 VANJA POSAVAC zahvaljuje svima koji su joj ukazali povjerenje izabravši je 
za predsjednicu Gradskog vijeća. Navodi da će kao predsjednica Gradskog vijeća 
nastojati korektno raditi u Gradskom vijeću, ali i za sve građane Grada Bjelovara koji 
su im na provedenim izborima ukazali povjerenje.  
 Predsjednica Gradskog vijeća predlaže da se dnevni red sjednice dopuni 
sljedećim točkama:  

7.  „Polaganje prisege gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika;  
8. „Izbor predsjednika, potpredsjednika  i članova Odbora za dodjelu nagrada i 

javnih priznanja Grada Bjelovara.  
 Tako dopunjeni dnevni red daje na glasovanje.  
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno prihvatilo dopunu 
dnevnog reda.  

TOČKA 5.  
 
 

 VANJA POSAVAC daje uvodne napomene vezane uz izbor predsjednika, 
potpredsjednika i članova Komisije za statut i poslovnik.  
 Poziva predsjednicu Komisije za izbor i imenovanje da iznese prijedlog za 
predsjednika, potpredsjednika i članove Komisije za statut i poslovnik.  
 
 ZDENKA HENC daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.  
 Navodi da se predlaže Gradskom vijeću Grada Bjelovara da se u Komisiju za 
statut i poslovnik Gradskog vijeća izaberu Nenad Nekvapil za predsjednika, Ana 
Široki za potpredsjednicu, te Zdenka Henc, Željko Paun i Dario Hrebak za članove.  
 
 VANJA POSAVAC otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda.  
 
 U raspravi je sudjelovao Ante Topalović. 
 
 VANJA POSAVAC navodi da se više nitko nije javio za raspravu stoga daje 
na glasovanje prijedloge kandidata za predsjednika, potpredsjednika i članove 
Komisije za statut i poslovnik.  
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“, 9 glasova 
„protiv“ i 2 glasa „uzdržan“ donijelo  
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RJEŠENJE 

o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za statut i poslovnik 
Gradskog vijeća Grada Bjelovara  

(Rješenje Klasa: 021-05/13-01/3, Urbroj: 2103/01-02-13-8, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio).  

 
TOČKA 6.  

 
 

VANJA POSAVAC daje uvodne napomene vezane uz izbor predsjednika i 
članova Odbora za financije i proračun. 

Poziva predsjednicu Komisije za izbor i imenovanje gospođu Zdenku Henc da 
iznese prijedlog za predsjednika i 6 članova Odbora za financije i proračun.  

 
ZDENKA HENC daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.  
Predlaže  Gradskom vijeću Grada Bjelovara da se u Odbor za financije  i 

proračun  imenuje  Dunja Vasić za predsjednicu, te  Dragutin Belošević, Milorad 
Rebić, Ivan Ređep,  Marina Balen, Zdravko Pavec i  Ruža Hrga za članove.  

 
VANJA POSAVAC pita da li ima i drugih prijedloga za sastav ovog Odbora, te 

otvara raspravu.  
Navodi da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na glasovanje prijedlog o 

izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ 9 glasova 

„protiv“ i 2 glasa „uzdržan“ donijelo  
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća 

Grada Bjelovara  
( Rješenje Klasa: 021-05/13-01/3, Urbroj: 2103/01-02-13-9, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 7.  
 
 

 VANJA POSAVAC poziva izabranog gradonačelnika Antuna Korušeca, 
dipl.politologa  i zamjenice gradonačelnika Lidiju Novosel, prof. i Jasnu Višnjević, 
upravnu pravnicu da polože svečanu prisegu.  
 Napominje da nakon pročitane svečane prisege, gradonačelnik i njegove 
zamjenice izgovore riječ „prisežem“.  
 Nakon svečane prisege proziva gradonačelnika Antuna Korušca da se obrati 
Gradskom vijeću.  
 
 ANTUN KORUŠEC obraća se predsjednici Gradskog vijeća i 
potpredsjednicima Gradskog vijeća te im čestita na izboru. Također želi svim 
gradskim vijećnicima i onima koji sudjeluju u radu Gradskog vijeća puno uspjeha u 
budućem radu.  Sve prisutne pozdravlja u svoje ime i u ime svojih  zamjenica.  
 Napominje da je red i obveza gradonačelnika da se nakon položene prisege 
obrati vijećnicima, novinarima, ali i predstavnicima gradskih ustanova.  
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 Najprije želi pozdraviti predstojnicu Ureda državne uprave Bjelovarsko-
bilogorske županije gospođu Branku Saks kojoj zahvaljuje što je upravo ona sama 
odlučila da dođe na konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara kao 
sjedišta Bjelovarsko-bilogorske županije i najvećeg grada u Županiji. Također navodi 
da su danas na početku konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća bili prisutni 
zamjenik župana gospodina Damira Bajsa, gospodin Neven Alić i predsjednik 
Hrvatske stranke umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije gospodin Zlatko 
Barila, a svoj dolazak je najavio i župan gospodin Damir Bajs, ali zbog dogovora za 
sutrašnju sjednicu Županijske skupštine nije mogao doći. Bez obzira što ih nema 
sada na sjednici ovim putem iz pozdravlja iz razloga što su zajedno išli na izbore. 
Njihov dolazak na današnjoj sjednici govori da  nastavljamo realizirati ono što smo 
građanima obećali u izborima. Također navodi da su spremni kontinuirano razvijati 
odnose grada i županije u cilju razvoja i napretka. Također se zahvaljuje i gospodinu 
Coneru na korektnom i konstruktivnom vođenju sjednice Gradskog vijeća u dijelu 
kada je bio predsjedavajući.  U političkom radu u Gradu Bjelovaru osobno je od 1997. 
godine kao gradski vijećnik, a gradonačelnik je od 2008. godine.  Također navodi da 
je prvi neposredno izabrani gradonačelnik na lokalnim izborima 2009. godine i 
ponovo je izabran na proteklim izborima, upravo kada Republika Hrvatska i Grad 
Bjelovar ulaze u Europsku uniju. Iskreno zahvaljuje svim građanima Grada Bjelovara 
koji su izabranim vijećnicima, ali i njemu dali povjerenje  u sljedećem mandatu. Ističe 
da je siguran da neće iznevjeriti građane Bjelovara i da će uspjeti realizirati ono što 
su i obećali.  Navodi da je danas teško biti poduzetnik, obrtnik, radnik ili umirovljenik, 
ali nikada nije bilo teže biti i čelnik općine, grada ili županije, a posebno ako voliš 
sredinu u kojoj živiš i želiš da se razvija. Stoga je siguran da zajedno mogu biti 
garancija razvoja i stabilnosti. Grad Bjelovar i Gradsko vijeće Grada Bjelovara je 
uvijek krasila visoka razina demokratskog dijaloga i komuniciranja u Gradskoj 
vijećnici. Karakteristike rada u ovoj gradskoj vijećnici uvijek su bile osobna i politička 
odgovornost većine vijećnika, međusobna tolerancija i uvažavanje. Nada se i siguran 
je da će  tako biti i ubuduće, jer to je omogućavalo, a i uvijek omogući uspješan rad 
Gradskog vijeća. Stoga priželjkuje da to tako i bude u vremenu koje dolazi. Osobno 
je spreman saslušati svakoga, a osobito gradske vijećnike. Uvijek je podržavao, a i 
podržavati će sve one projekte koji su primarno od općeg interesa za Grad Bjelovar. 
Takvi projekti, pitanja, primjedbe i promišljanja uvijek su dobro došli bez obzira na 
stranačku  pripadnost vijećnika. Prema svima će biti iskren, jednostavan i 
dobronamjeran. Ističe da su im građani dali povjerenje jer im vjeruju, zato svi zajedno 
moraju raditi na poticanju gospodarstva, investiranju, zapošljavanju, razvoju i boljem 
životu svih građana Bjelovara. Siguran je da to svi zajedno žele, ali i da to mogu 
ostvariti.  Navodi da osobno na svoje svjetonazorske stavove, ali i političke stavove 
ne gledaju svi jednako. Unatoč tome svi težimo istom cilju, a to je bolji i zadovoljniji 
Bjelovar. Stoga predlaže da se svi ujedine u svojim osobnim i političkim različitostima 
i to za bolje sutra za razvoj i napredak kvalitete života u Bjelovaru. Svima stoga želi 
puno uspjeha u radu i dobro zdravlje. Sve poziva na suradnju i zahvaljuje na suradnji 
u budućem razdoblju.  
 
 VANJA POSAVAC  zahvaljuje se gradonačelniku na obraćanju, te čestita 
njemu i zamjenicama na položenim svečanim prisegama.  
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TOČKA 8.  
 
 

 VANJA POSAVAC daje uvodno napomene vezane uz izbor predsjednika i 
članova Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Bjelovara.  
 Poziva predsjednicu Komisije za izbor i imenovanje da iznese prijedlog za 
predsjednika i članove navedenog Odbora.  
 
 ZDENKA HENC navodi da se predlaže Gradskom vijeću Grada Bjelovara da 
se u Odbor za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Bjelovara izaberu Davorka 
Bačeković Mitrović za predsjednicu,  Zvonimir Matučec, Irena Hlupić Rašo, Stjepan 
Barberić, Zlatko Car, Dragutin Sudar i  Dario Hrebak za članove Odbora.  
 
 VANJA POSAVAC pita da li ima i drugih prijedloga za sastav navedenog 
Odbora, te otvara raspravu.  
 
 DARIO HREBAK pozdravlja sve nazočne na sjednici Gradskog vijeća, te 
navodi da su vijećnici HSLS-a bili uzdržani kod glasovanja o imenovanjima 
predsjednika, potpredsjednika i članova odbora. Ističe da doista cijeni i zahvaljuje što 
se u tri odbora nalaze predstavnici HSLS-a, ali ako će se gledati rad vijeća i 
uvažavanje svih o čemu je govorio i gradonačelnik, predlaže da se poštuje članak 18. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara i da ravnomjerno budu zastupljeni 
vijećnici u radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Bjelovara.  
 Stoga, ukoliko je to moguće, predlaže da se njegovo ime makne iz prijedloga 
ovog Odbora, te da se predloži netko drugi kako bi svi bili ravnomjerno zastupljeni, 
budući da su građani glasovali za razne opcije.  
 
 VANJA POSAVAC navodi da su zastupljene Hrvatska seljačka stranka, 
Hrvatska demokratska zajednica, te Hrvatska socijalno liberalna stranka. Smatra da 
je u ovom Odboru velika pokrivenost pozicije i oporbe.  
 Pita gospodina Hrebaka da li ima konkretan prijedlog za njegovu zamjenu.  
 
 DARIO HREBAK navodi da on nema ništa protiv pozicije ili opozicije. 
Napominje da je jasno vidljivo da određeni vijećnici HDZ-a nisu ravnomjerno 
zastupljeni. Napominje da ne želi da ispadne da on zastupa HDZ.  Napominje da je 
HSLS nešto zastupljeniji, stoga ne bi htio da se HSLS dovodi u bilo kakvu vezu sa 
aktualnom vlašću.  
 
 VANJA POSAVAC navodi da se više nitko nije javio za raspravu stoga daje 
na glasovanje prijedlog o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrada i 
javnih priznanja Grada Bjelovara.  
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 11 
glasova „uzdržan“ donijelo  
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja 

Gradskog vijeća Grada Bjelovara  
(Rješenje Klasa: 021-05/13-01/3, Urbroj: 2103/01-02-13-10, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
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VANJA POSAVAC još jednom čestita svim izabranim gradskim vijećnicima, 
potpredsjednicima Gradskog vijeća, gradonačelniku i zamjenicama, te  svima 
članovima odbora. Također poziva sve da na sjednicama odbora i Gradskog vijeća 
rade konstruktivno, na demokratski način i isključivo za korist građana Grada 
Bjelovara.  

 
Sjednica je završila u 10,00 sati.  
 
 
ZAPISNIK VODILA     PREDSTOJNICA UREDA  
Melita Birač, mag.iur.         DRŽAVNE UPRAVE 
          Branka Saks, dipl.iur. 
 

 
 
          PREDSJEDAVAJUĆI 
                  Marijan Coner, univ.spec.mag.oec. 
 
 
 
 
            PREDSJEDNICA 
                           GRADSKOG VIJEĆA 
                            Vanja Posavac, dipl.politologinja 
      
 
 

 
  
 

 
 


