KLASA: 021-05/17-01/3
URBROJ: 2103/01-02-17-3
SKRAĆENI
ZAPISNIK
sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara održane 26. lipnja
2017. godine u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2,
s početkom u 15,00 sati

Sjednici predsjedava predsjednik Gradskog vijeća Ante Topalović, koji utvrđuje
da se na sjednici može pravovaljano odlučivati, jer je na sjednici od 25 izabranih
vijećnika, nazočno svih 25 vijećnika i to:
ANTE TOPALOVIĆ, NENAD MARTINOVSKI, IVAN ŠKALIČKI, VIŠNJA
BILJAN, BORIS ABRAMOVIĆ, NENAD MRZLEČKI, IVAN RENIĆ, SLOBODAN
ŽGANJER, BRUNO ZADRO, MARIO HOLIČEK, BRANKO ROKSANDIĆ, ZLATKA
PEMPER, IGOR CRNOMARIĆ, ŽELJKO PAUN, SABINA OLTRA, ŽELJKO
PAVLEKOVIĆ, MIRJANA HORVATIĆ, ANTUN KORUŠEC, ZDENKA HENC,
LIDIJA NOVOSEL, VEDRAN SMEŠNJAK, ELA NARANĐA, NENAD NEKVAPIL,
DAVORIN POSAVAC, JASNA VIŠNJEVIĆ.
Osim vijećnika sjednici su nazočni: DARIO HREBAK, gradonačelnik Grada
Bjelovara, IGOR BRAJDIĆ i VALNA BASTIJANČIĆ ERJAVEC, zamjenicI
gradonačelnika Grada Bjelovara, VERICA BURULIC, tajnica Gradskog vijeća Grada
Bjelovara, MIRELA BAŠIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode,
SONJA NOVAK, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, MILAN
MATEKOVIĆ, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, IVICA
MARKOVINOVIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje
prostora, NIKOLINA RAKNIĆ RISTIĆ, voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju,
ŽELJKA VIZI, voditeljica Odsjeka za naplatu komunalnih i drugih gradskih prihoda,
ZVONIMIR HORN, viši stručni suradnik za prostorno planiranje, IVAN IVANČIĆ,
predsjednik Uprave Komunalca d.o.o. Bjelovar, MARINKO ILIČIĆ, ravnatelj Narodne
knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, DUBRAVKO ADAMOVIĆ, ravnatelj Kulturnog i
multimedijskog centra Bjelovar, DAVOR ĐALOG, zapovjednik Javne vatrogasne
postrojbe Bjelovar, ANNA LAUŠ, ravnateljica Dječjeg vrtića Bjelovar, ZDRAVKO
PAVEC, predsjednik Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara,
MARKO
MIHALINEC, direktor Gradskog poduzeća za upravljanje športskim objektima Grada
Bjelovara, IGOR PETROVIĆ, direktor Tehnološkog parka Bjelovar,
MILAN
PAVLOVIĆ, ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar, STEVO ĐURĐEVIĆ, predsjednik
romske nacionalne manjine, MIRUŠKA LONČAR predstavnica češke nacionalne
manjine Grada Bjelovara, MELITA BIRAČ, viša stručna suradnica za poslove
Gradskog vijeća Grada Bjelovara, GORDANA ŠTEFANAC, referent za poslove
Gradskog vijeća Grada Bjelovara.
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ANTE TOPALOVIĆ navodi da su vijećnici Gradskog vijeća prijedlog dnevnog
reda današnje sjednice primili uz saziv za sjednicu.
Pita ima li kakvih prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda.
Budući da nitko od vijećnika nije imao prijedloge za izmjenu ili dopunu
predloženog dnevnog reda, daje isti na usvajanje.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo sljedeći

DNEVNI RED

1. Aktualni sat;
2. Donošenje:
a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračunu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
b) Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2016. godini;
3. Donošenje:
a) Odluke o porezima Grada Bjelovara;
b) Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara;
4. Donošenje:
a) Odluke o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
b) Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Kompleksa starog paromlina“;
5. Donošenje Uputa o provedbi postupka jednostavne nabave (nabava robe, usluga i
projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn (bez PDV-a) i
nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn (bez PDV-a);
6. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i
zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu;
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na:
a) Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2017.
godini;
b) Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim
objektima za 2017 godinu;
9. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2017. godinu;
10. Donošenje Izvješća o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela
za društvene djelatnosti za 2016. godinu:
a) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2016. godinu;
b) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za
2016. godinu;
c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za
2016. godinu;
d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada
Bjelovara za 2016. godinu;
e) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za
2016. godinu;
f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i
spašavanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
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g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih
potreba Grada Bjelovara u 2016. godinu;
11. Donošenje Odluke o pristupanju izradi Odluke o proglašenju površine izvan
lovišta na području Grada Bjelovara i Programa zaštite divljači na području Grada
Bjelovara;
12. Razmatranje Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za
2016. godinu;
13. Donošenje Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika
Grada Bjelovara i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju volonterski.
ANTE TOPALOVIĆ navodi da su vijećnici primili na klupe anketni listić vezan
uz elektronsko primanje materijala za sjednice Gradskog vijeća. Moli vijećnike da
listić popune te zaokruže da li imaju ili nemaju uređaj za elektronsko primanje
materijala. Za vijećnike koji ne posjeduju uređaj za primanje materijala naručit će se
uređaji kako bi mogli primati materijale za sjednice Vijeća. Uređaji će biti jednostavni
za korištenje, a na taj način ćemo uštedjeti značajna sredstva jer nećemo umnožavati
ogromne materijale, već će svi materijali biti dostupni elektronskim putem. Također
će vijećnici putem spomenutog uređaja moći pristupiti i prijašnjim sjednicama
Gradskoga vijeća. Napominje da će vijećnici nakon prikupljenih upitnika vezanih za
elektronske uređaje o daljnjim postupcima biti obavješteni.
TOČKA 1.
ANTE TOPALOVIĆ poziva vijećnike Gradskog vijeća koji su postavili pitanja u
pisanom obliku da iznesu svoja pitanja u trajanju od 3 minute redoslijedom predaje
pitanja.
VIŠNJA BILJAN pitanje upućuje pročelniku Upravnog odjela za društvene
djelatnosti, budući da je zamjenica gradonačelnika vrlo kratko na svojoj dužnosti pa
se obraća njemu. Osvrće se na zbivanja u I. osnovnoj školi, a što su pratili i mediji.
Navodi da je nakon svih događanja 21. ožujka ove godine Odlukom Ureda državne
uprave raspušten školski odbor, te je imenovano Povjerenstvo. Prema Zakonu o
osnovnom i srednjem školstvu to Povjerenstvo u roku 60 dana mora izabrati novi
Školski odbor. Koliko je njoj poznato Školski odbor u I. osnovnoj školi još uvijek nije
izabran. Zanima je zbog čega taj odbor još uvijek nije imenovan i tko u I. osnovnoj
školi ima ovlasti Školskog odbora koji po zakonu upravlja školom.
NENAD NEKVAPIL pitanje postavlja gradonačelniku i direktoru Komunalca, a
vezano uz komunalno odlagalište Doline. Podsjeća da smo u medijima pročitali da bi
se Doline trebale zatvoriti, a otpad s našega područja bi trebali odvoziti u susjednu
županiju. Zanima ga da li je napravljena projekcija, odnosno što će to značiti u
povećanju troškova za građane. U slučaju da do toga dođe, zanima ga sanacija
odlagališta otpada Doline. Također podsjeća da imamo i ugovore s okolnim naseljima
vezanim uz Doline, stoga pita što je po tome napravljeno.
IVAN RENIĆ na samom početku mandata želi da gradonačelnik odgovori
koliko je stalno zaposlenih djelatnika u Gradskoj upravi, odnosno koliko djelatnika je
zaposleno na određeno radno vrijeme, te koliko ih je na bolovanju. Pitanje je postavio
iz razloga kako ne bi za četiri godine imali hiperinflaciju ili reducirani broj zaposlenih.
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BORIS ABRAMOVIĆ postavlja pitanje vezano uz Nogometni klub Bjelovar.
Prošli tjedan bili smo svjedoci bjanko ugovora igrača Nogometnog kluba i to bez
datuma i iznosa za koji bi igrači igrali u klubu, što je rezultiralo odlaskom četiri mlada
perspektivna igrača. Naglašava da ne tvrdi da je istina to što kruži društvenim
mrežama, ali bi svakako trebalo ispitati te navode. Zanima ga da li Grad ima kontrolu
nad radom Nogometnog kluba iz razloga što izdvaja velika financijska sredstva za isti
klub.
SLOBODAN ŽGANJER osvrće se na Spomen područje Barutana, te podsjeća
da se ranije govorilo da će se to područje obnavljati, odnosno uređivati. Naglašava
da je Barutana simbol obrane grada Bjelovara, stoga smatra da bi navedeno
područje trebalo ljepše izgledati nego što izgleda sada.
Također se osvrće i na Spomen područje Lug gdje je potrebno obnoviti trule
križeve i mostić. Smatra da ta investicija nije velika. Naglašava da na tom području
branitelji održavaju razne skupove tako da je i to područje potrebno urediti. Zanima
ga da li već postoje rješenja za obnovu navedenih spomen područja.
NENAD MRZLEČKI postavlja pitanje vezano uz izgradnju doma u Gornjim
Plavnicama čija je izgradnja u poodmakloj fazi. Napominje da je dom stavljen „pod
krov“, ali da ostali radovi već neko vrijeme stoje. Zanima ga kada će se radovi
nastaviti, obzirom da je za ovu godinu predviđeno 1.400.000,00 kn.
Njegovo drugo pitanje odnosi se na izgradnju rotora na sjevernoj obilaznici,
odnosno raskrižju sjeverne obilaznice i ulice Petra Biškupa Vene. Napominje da su u
tom dijelu grada učestale prometne nezgode, a budući da je zemljište već otkupljeno
zanima ga kada će se krenuti sa radovima.
NENAD MARTINOVSKI osvrće se na upitnik koji je na klupama dočekao
vijećnike, a vezano uz primanje elektronske pošte. Podsjeća da je to pitanje bilo je
postavljeno i u prijašnjem sazivu. Također dodaje da je imao čast i u prošlom sazivu
obnašati dužnost vijećnika Gradskog vijeća. Iako je danas druga sjednica Gradskog
vijeća vidljivo je kolika je to količina materijala, a materijali znaju biti i puno deblji od
ovih za današnju sjednicu. Stoga vjeruje da će se ići u smjeru nabavke uređaja za
slanje elektronske pošte, odnosno slanje materijala putem elektronske pošte. Uvjeren
je da će to biti velika ušteda za Gradsku upravu na tonerima i papiru. Također navodi
da je vijećnicima bio problem gdje skladištiti toliku količinu materijala.
ELA NARANĐA svoje pitanje upućuje gradonačelniku, a vezano je uz
građanski odgoj. Podsjeća da su u Proračunu Grada Bjelovara na inicijativu SDP-a
predviđena sredstva za provedbu građanskog odgoja kao slobodne aktivnosti u
osnovnim školama. Zanima je kada i kako će se s tim krenuti, s obzirom na to da se
bliži nova školska godina. Također pita da li Grad ima namjeru podržati tu inicijativu.
VEDRAN SMEŠNJAK osvrće se na problematiku vezanu uz pogone bivše
Česme odnosno problem koji je vezan uz buku u navedenom pogonu. Napominje da
bi se zbog navedenog problema moglo dovesti u pitanje opstanak stotina radnih
mjesta te milijunske investicije u Bjelovaru. Zanima ga da li se Grad uključio u ovu
problematiku i na koji će način pomoći da se razriješi ovaj problem.
MILAN MATEKOVIĆ odgovara na pitanje vijećnice Biljan iako je ona već i
sama odgovorila na dio svoga pitanja. Pojašnjava da je temeljem nalaza Inspekcije
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Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ured državne uprave Bjelovarskobilogorske županije donio odluku o raspuštanju Školskog odbora I. osnovne škole
Bjelovar, te je imenovao Povjerenstvo koje zamjenjuje navedeni Školski odbor, a
najduže do 60 dana. To Povjerenstvo je na svojoj prvoj sjednici koja je održana 24.
ožujka 2017. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka imenovanja novih
članova Školskog odbora. Grad Bjelovar je 16. svibnja 2017. godine zaprimio zahtjev
od I. osnovne škole Bjelovar za imenovanje tri člana Školskog odbora u ime
osnivača, dok se ostala četiri člana imenuju u školi i to dva člana iz Učiteljskog vijeća,
dok se po jedan član imenuje iz Vijeća roditelja, te jedan član iz Radničkog vijeća
škole. Također je 16. svibnja 2017. godine Grad Bjelovar I. osnovnoj školi poslao
odgovor vezan uz novo imenovanje člana Školskog odbora u novom mandatu.
Sukladno izbornom zakonu gradonačelnik Grada Bjelovara za vrijeme predizborne
kampanje nije mogao imenovati svoje članove u vijeća, školske ili upravne odbore
ustanova ili poduzeća kojima je Grad osnivač. Naglašava kako je Ured državne
uprave obavijestio Ministarstvo da nisu imenovana tri člana osnivača u Školski odbor
navedene osnovne škole. Također nije imenovan niti jedan član Radničkog vijeća iz
redova radnika. Da li je do sada imenovan član Radničkog vijeća u Školski odbor za
sada nije obaviješten. Grad će nadležnom Ministarstvu predložiti svoja tri člana
Školskog odbora, a Ministarstvo će potvrditi predložene članove. Da je imenovan
član Školskog odbora iz redova Radničkog vijeća, Školski odbor I. osnovne škole
mogao bi funkcionirati, ali ovako I. osnovna škola do danas je bez Školskog odbora.
Što se tiče ostalih škola i školskih odbora, upućeni su zahtjevi prema Gradu
Bjelovaru da imenuje svoja tri člana u školske odbore u svim osnovnim školama iz
razloga što su i u drugim osnovnim školama istekli mandati školskih odbora. Stoga
moli gradonačelnika da se međusobni dogovorom imenuju članovi u školske odbore
osnovnih škola.
VIŠNJA BILJAN pita tko upravlja I. osnovnom školom od 21. svibnja ove
godine.
MILAN MATEKOVIĆ pojašnjava da od prestanka školskog odbora 21. svibnja
nema organa upravljanja u I. osnovnoj školi .
IVICA MARKOVINOVIĆ odgovara na pitanje vijećnika Nenada Nekvapila
vezano uz odlagalište otpada Doline. Državnom strategijom održivog gospodarenja
otpada i urbanističkim planovima Županije Bjelovarsko – bilogorske i Grada Bjelovara
Doline su predviđene kao centar za gospodarenje otpadom Bjelovarsko – bilogorske
županije i Virovitičke županije, a taj status vrijedi i dalje. U međuvremenu država je
donijela Plan gospodarenja otpadom na državnoj razini temeljem kojeg se izrađuju
planovi gradova i općina. Grad Bjelovar je u postupku izrade Plana gospodarenja
otpadom, a do kraja godine planiramo donošenje i usvajanje navedenog Plana. Iz
navedenog Plana koji pokriva područja Grada Bjelovara te osam susjednih općina
koje se odnose na sabirno područje bjelovarskog Komunalaca sagledat će se sve
količine otpada s navedenog područja. Temeljem Plana gospodarenja otpadom
Grada Bjelovara izradit će se prethodna studija opravdanosti koja će analizirati sve
detalje prema usvojenim tehnologijama koje će biti predložene da se izgrade na
budućoj lokaciji Centra za gospodarenjem otpadom. Napominje da smo za sada
kandidirali reciklažno dvorište na samim Dolinama, tako da će Centar za
gospodarenje otpadom u cijelosti biti izgrađen, ali je pitanje da li će se odnositi na
sve korisnike na području Županije, Grada Bjelovara i osam okolnih općina. Nakon
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usvajanja Plana do kraja godine, slijedi projektiranje i kandidiranje za financijska
sredstva za gradnju postrojenja. Obveza Grada Bjelovara je da se do 2020. godine
zbrine 20% otpada. Navodi da će Grad Bjelovar ispunjenjem tih uvjeta do 2020.
godine, ostvariti pravo da zadrži Doline kao centar, odnosno deponiju za zbrinjavanje
viškova.
DARIO HREBAK odgovara na pitanje vezano uz broj zaposlenih u Gradskoj
upravi. Navodi da je na dan 26. lipnja 2017. godine u Gradskoj upravi zaposlen 81
službenik i namještenik na neodređeno vrijeme. Od toga su dvije službenice
zaposlene na određeno vrijeme radi zamjene za korištenje rodiljnog dopusta
službenica Maje Vrabec Madunić i Morane Mϋller. Grad Bjelovar od 6. prosinca
prošle godine do 15. prosinca 2017. godine ima 14 polaznika stručnog
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Grad Bjelovar također od 19.
lipnja ima 5 zaposlenih osoba na javnim radovima na razdoblje od četiri mjeseca.
Navodi da zaposlenici koji odrađuju svoj rad putem stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa nisu zaposlenici Gradske uprave. Stoga sa ove
govornice želi poslati jasnu poruku bjelovarskoj javnosti, a vezano oko zaposlenosti u
Gradu Bjelovaru. Podsjeća da je i sam često potencirao to pitanje kao gradski
vijećnik u proteklom mandatu. Naglašava da Grad Bjelovar sljedećih nekoliko godina
neće zapošljavati nove službenike. Ovaj broj zatečenih službenika u Gradskoj upravi
kao gradonačelnik Grada Bjelovara ima namjeru zadržati. Također navodi da se u
sljedeća tri mjeseca ne mogu očekivati brojne i veće promjene, ali ćemo u sljedeća tri
mjeseca raditi na sustavnoj reorganizaciji Gradske uprave. Tu misli na ustrojstvo
rada Gradske uprave, te na kompletnu reorganizaciju. Pojašnjava da to ne misli raditi
iz razloga što smatra da nešto ne funkcionira dobro, već isključivo smatra da bi bilo
dobro uvesti određene promjene. Zadnja reorganizacija u Gradskoj upravi bila je prije
nekih 15 godina. Smatra da svi zajedno trebamo razmisliti o tome na koji će način
Gradska uprava biti ustrojena, a sve u cilju onoga što smo najavljivali u kampanji
uvođenje kompletne informatizacije što će zahtijevati preraspodjelu poslova. Ono što
već sada može garantirati je da ćemo u 2017. godini uvažavati postojeću masu
plaća. Što se tiče koeficijenata oni se mogu mijenjati, ali nam masa plaća mora ostati
ista kao što smo i zatekli.
Što se tiče pitanja vezanog uz NK Bjelovar želi maksimalno transparentno
odraditi ovaj mandat, a ovo pitanje je vrlo izazovno u mnogim sportskim krugovima.
Ističe da je na ovu sjednicu Gradskog vijeća pozvao i predstavnika NK Bjelovara, jer
bi bilo nekorektno da mi kao Grad Bjelovar odgovaramo u ime NK Bjelovara. Također
napominje da su sve udruge kao samostalne cjeline neovisne o Gradu Bjelovaru.
Grad Bjelovar ih samo sufinancira i to je odgovornost Grada. Pojašnjava da Grad nije
vlasnik udruga niti ima neki važniji utjecaj u klubovima. Predlaže da se klubovima
ostavi određena samostalnost, a također želi da radimo transparentno i pošteno.
Smatra da bi trebalo pričekati da se juniori koji su na polufinalu nogometnog kupa
vrate, te da onda svi zajedno razgovaramo. Predlaže da se predstavnik NK Bjelovara
obrati vijećnicima kako bi čuli i njihovu stranu cijele priče.
Vijećnik Martinovski postavio je pitanje na koje je djelomično kolega Topalović
i odgovorio. Navodi da je u Gradu Bjelovaru prije sat vremena održana prezentacija
jedne tvrtke koja nudi kompletna cjelovita rješenja vezana uz informatiku, odnosno
informatizaciju Gradske uprave. Napominje da ćemo u svom mandatu primjenjivati
mnoga tehnološka pametna rješenja. Dodaje da u gradu već imamo pametne klupe.
Što se tiče pitanja oko smanjenja buke predlaže da detaljniji odgovor da
resorni pročelnik.
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Navodi da je drugi dan po dolasku u Gradsku upravu prvi sastanak organizirao
sa predstavnicima tvrtki Bjelin d.o.o. i Kronošpan CRO d.o.o., za sutra je sazvan i
sastanak s predstavnicima vijeća mjesnih odbora nezadovoljnih građana koji su
donijeli peticiju vezanu uz navedeni problem. Njegovo osobno mišljenje je da treba
voditi brigu i o radnim mjestima, ali treba pokušati napraviti kompromis između
lokalne zajednice i tvrtki koje zapošljavaju ovako velik broj ljudi. Stoga naglašava da
će uskoro i ta problematika biti riješena.
Također se osvrće i na problem I. osnovne škole, te napominje da će se
zajedno sa pročelnikom taj problem riješiti.
ANTE TOPALOVIĆ poziva predstavnika NK Bjelovar gospodina Marka Ćurića
da da dodatno pojašnjenje vezano uz NK Bjelovar.
MARKO ČURIĆ navodi da je on voditelj Nogometne škole dr. Anđelko Višić
NK Bjelovar. Ispričava predsjednika kluba koji je poslovno odsutan i ne nalazi se u
gradu Bjelovaru, tako da nije mogao doći na današnju sjednicu Gradskog vijeća. Što
se tiče NK Bjelovar Juniori, navodi da su ostvarili odličan rezultat i to prvo mjesto u
našoj regiji, tako da su išli na završno takmičenje u Split. Prije završnice NK Bjelovar
je odlučio da igraju za seniore, te im je ponuđeno da potpišu ugovore koji bi ih vezali
barem na pola godine da ostanu u NK Bjelovaru, na što oni nisu htjeli pristali. Da li su
ti ugovori pravovaljani on ne može reći jer po struci nije pravnik. Također napominje
da je bio nazočan kada je roditeljima ponuđeno da ništa ne trebaju potpisati već da
mogu usmeno dogovoriti da djeca ostanu još pola godine da pomognu seniorima.
Međutim oni su se odlučili otići u NK Osijek. Klub je odlučio da će povesti mlađe
generacije i promovirati svoje igrače.
Što se tiče poslovanja i rada nogometne škole, navodi da se sve uplate vrše
preko računa tako da je u sve moguć uvid. Niti jedan trener ili djelatnik Kluba nema
dodira sa novcima jer svi novci idu u Športsku zajednicu, a jedini potpisnik je
predsjednik Kluba. Također dodaje da mu je predsjednik naložio da kaže da je Klub
riješio tri sudska spora u iznosu od 300.000,00 kn. Osobno zna da su svima
podmirene plaće i naknade za rad, a komentari koji se pišu po društvenim mrežama
su ispod svakog nivoa i to ne želi komentirati.
MILAN MATEKOVIĆ odgovara da je u 2016. godini prijavljen i odobren projekt
izrade projektne dokumentacije Spomen područja Barutana. Ukupan iznos za tu
namjenu iznosi 80.000,00 kn. Naglašava da je projekt napravljen, a u ovoj godini su
prijavljena dva projekta ukupne vrijednosti 897.000,00 kn prema Ministarstvu
hrvatskih branitelja za sufinanciranje uređenja prostora trga na Barutani, kao i
opločenje pješačke površine uz spomenik. Tu je i rekonstrukcija samog spomenika,
rasvjeta, te osiguranje pristupačnosti bez arhitektonskih barijera. Napominje da se
očekuje odgovor za oba projekta od strane Ministarstva hrvatskih branitelja, koliko će
sredstava sufinancirati, a to će ovisiti i koliko će Grad Bjelovar morati uložiti svojih
sredstava za uređenje Barutane. Napominje da još nisu dostavljena sredstva od
strane nadležnog Ministarstva za projektnu dokumentaciju koju smo platili iako je
odobreno financiranje u 100% iznosu. Naglašava da je taj projekt moguće prijaviti i
na ostala ministarstva. Ističe da je na Europski fond za regionalni razvoj također
prijavljen projekt Promicanja održivog razvoja prirodne baštine. Pojašnjava da se uz
područje Barutane vezuje i mogućnost sufinanciranja različitih projekata za održivost
ptica kao i same prirode, tako da Grad i na temeljem toga očekuje povoljan ishod.
Također smo se planirali prijaviti na natječaj za konzerviranje drveća na Barutani, ali
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za sada nije bilo otvorenih natječaja na koje bismo se mogli prijaviti. Podsjeća da je
gospodin Adamović sudjelovao kod prvog konzerviranja. Kako su rokovi za prijavu na
natječaje vezane uz konzerviranje istekli pričekat ćemo novi natječaj na koji ćemo se
prijaviti.
Što se tiče Spomen područja Lug navodi da Grad Bjelovar nije vlasnik
područja, već su Hrvatske šume vlasnici navedenog područja. Stoga nije siguran da li
bi se mi mogli prijavljivati na natječaje za projekte ili bi nam trebale posebne
suglasnosti Ministarstva, odnosno Hrvatskih šuma. Stoga navodi da za sada Grad
Bjelovar nije mogao biti prijavitelj projekata i samog uređenja. Što se tiče samog
spomeničkog područja navodi da s njim upravlja Županijski odbor za uređenje
spomen obilježja. Zbog navedenog smatra da bi u suradnji sa Županijom i Hrvatskim
šumama trebali zajednički krenuti u uređenje i obnovu navedenog područja.
IVICA MARKOVINOVIĆ odgovara na pitanje vijećnika Mrzlečkog vezano uz
gradnju rotora na križanju sjeverne obilaznice ulice Pere Biškupa. Navodi da je to
rotor Hrvatskih cesta, a čuo je da će započeti radovi. Napominje da će Grad uputiti
ovo pitanje Hrvatskim cestama i odgovor proslijediti pisanim putem.
Što se tiče pitanja vijećnika Vedrana Smešnjaka vezanog uz buku tvornice
Česma, navodi da se industrijska zona unutar koje se nalazi Česma nalazi na tom
području već više od 30 godina. Također navodi da je definirana trasa obilaznice
između Česme i Radničkog naselja. Radničko naselje u urbanizmu uvijek je bilo
stambeno naselje, a to znači da nije bilo promjene urbanizma u tom smjeru, već je
bilo samo u smjeru komunalne infrastrukture, odnosno izgradnje kanalizacije. Svi
pogoni u Česmi su u postupku ishođenja dozvola gdje su zatraženi uvjeti svih
ovlaštenih institucija i javno pravnih tijela koji u tome učestvuju, a Česma je od istih
dobila potrebne dozvole za rad. Što se tiče buke napominje da su oni sada u
postupku izdavanja uporabne dozvole za rad. Oni moraju zadovoljiti kriterije
sanitarne inspekcije. Pojašnjava da kada s njihove strane budu zadovoljeni svi uvjeti,
tada će dobiti uporabnu dozvolu, a nakon toga nadležnost Grada Bjelovara prestaje.
Budući da se radi o postojećoj staroj industrijskoj zoni postoje određene tolerancije
jer je navedena zona izgrađena prije naselja. Tako zbog određene tolerancije od
strane nadležnih tijela ta tvornica može poslovati. Napominje da će se utvrditi tko od
tih industrijskih pogona radi buku i kolika je ona. Također napominje da će prema
najavi Hrvatskih cesta u tom smjeru uskoro proći i obilaznica koja će raditi još veću
buku. Grad kod izgradnje ceste u ovom slučaju daje uvjete za izgradnju prometnice.
Uvjeti koje će Grad dati, ići će u smjeru da se pokuša smanjiti buka s prometnice i to
gradnjom tehničkih elemenata odnosno bukobrana. Grad Bjelovar je već pristupio
sadnji zelenila koje će također ublažiti buku. Da li će to zadovoljiti mjere i standarde
koje traži sanitarna inspekcija sada ne može reći.
SONJA NOVAK odgovara na pitanje vijećnika Nenada Mrzlečkog koje se
odnosi na izgradnju doma u Gornjim Plavnicama. Grad je apsolvirao prvu fazu
građenja kao roh – bau uređenje objekta. Grad je za sada podmirio sve troškove
vezane uz navedeni objekt. Sutra kreće javno nadmetanje za preostale radove. Grad
je prema Obrtničkoj komori uputio zahtjev da nam dostave adrese svojih obrtnika.
Budući da se radi o jednostavnoj nabavi Grad ima mogućnost obratiti se direktno
obrtnicima.
ANTE TOPALOVIĆ daje dodatno pojašnjenje na pitanje vezano oko slanja
materijala elektroničkim putem. Pojašnjava da sa informatičarima Grada pokušava
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razraditi način koji će biti najjednostavniji za dostavu materijala za sjednice Vijeća.
Razmatrat će se najlakša mogućnost odnosno uređaji kako bi se i početnicima
omogućilo lak pristup. Uvjeren je da ćemo do održavanja sjednice sljedećeg
Gradskog vijeća naći neko funkcionalno rješenje koje će biti puno jednostavnije od
onoga koje ima Županijska skupština već četiri godine. Oni svi koriste dostavu
materijala mailom koja uredno funkcionira. Županijska skupština na taj način donijela
je sve odluke, stoga vjeruje da ćemo mi biti još efikasniji. Siguran je da postoji
određeni prostor i za postavljanja pitanja na aktualnom satu. Najavljuje da će se u
rujnu predložiti određene izmjene Poslovnika Navodi da će se Komisija za statut i
poslovnik sastati i razraditi cijelu situaciju. Uvjeren je da će se svi vijećnici složiti da je
ovaj način komuniciranja i praćenja rada sjednice puno lakši, brži i jeftiniji. Nakon
ispunjavanja ovih upitnika vijećnici će biti kontaktirani, a svi vijećnici koji će trebati
određenu edukaciju za korištenje uređaja dobit će je od informatičara Grada
Bjelovara.
MILAN MATEKOVIĆ odgovara na pitanje vezano uz građanski odgoj,
odnosno slobodne aktivnosti u školama.
Pojašnjava da ukoliko je Grad Bjelovar predvidio sredstva za tu namjenu u
svom Proračunu onda sigurno ima namjeru podržati inicijativu uvođenja građanskog
odgoja u osnovne škole. Sredstva su planirana za sve četiri osnovne škole, jedino
nisu planirana za V. osnovnu školu. Pojašnjava da će same škole temeljem interesa
odlučiti da li će uvoditi građanski odgoj ili neće. Onim školama koje uvedu građanski
odgoj, Grad Bjelovar će temeljem planiranih sredstava podržati njihov rad, odnosno
seminare, savjetovanja i stručno usavršavanje učitelja. Također je dio sredstava
predviđen i za putne troškove odlaska na seminare, te za stručnu literaturu.
VIŠNJA BILJAN htjela bih da joj se pojasni članak 73. Poslovnika jer je mislila
da ima krivi Poslovnik, ali je on dobar. Navodi kako u stavku 3. piše da vijećnik može
izraziti zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo, odgovorom na postavljeno pitanje, ali
ne piše kada. Nije jasno da li je to na kraju nakon odgovora na sva pitanja koja su
postavljena za aktualni sat ili odmah iza odgovora na njegovo pitanje. Smatra da taj
Poslovnik treba mijenjati i dodati stavak 4. u kojem će biti navedeno kada točno
vijećnik može reći da li je zadovoljan ili nije s odgovorom na postavljeno pitanje.
ANTE TOPALOVIĆ navodi da je gospođa Biljan član Komisije za statut i
poslovnik tako da će moći sudjelovati u izradi izmjene Poslovnika kako bi članovi
Gradskog vijeća točno znali što imaju pravo tražiti na sjednici Gradskog vijeća.
BORIS ABRAMOVIĆ traži odgovor na svoje pitanje u pisanom obliku.
ANTE TOPALOVIĆ navodi da će zatražiti od Nogometnog kluba Bjelovar da
dostave odgovor na pitanje gospodina Abramovića vezano uz ugovore i financijsko
poslovanje kluba u pisanom obliku.
ELA NARANĐA pita da li financiranje građanskog odgoja počinje s novom
školskom godinom.
MILAN MATEKOVIĆ pojašnjava da će se sredstva za provođenje građanskog
odgoja koristiti prema planu iz Proračuna Grada Bjelovara za osnovne škole i to od I.
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do IV. osnovne škole temeljem njihovog zahtjeva sukladno sredstvima planiranim u
Proračunu Grada Bjelovara za tu namjenu.
ANTE TOPALOVIĆ zaključuje točku dnevnog reda Aktualni sat.
TOČKA 2.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje:
a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu;
b) Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2016. godini.
a)
MIRELA BAŠIĆ daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.
U raspravi su sudjelovali Višnja Biljan, Mirela Bašić i Željka Vizi.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira se više nitko nije javio za raspravu stoga daje
na glasovanje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016.
godinu.
Napominje da se sukladno članku 32. stavku 2. Statuta Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna donosi natpolovičnom većinom od ukupnog broja vijećnika.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu
(Godišnji izvještaj Klasa: 400-08/17-01/4, Urbroj: 2103/01-02-17-4, prilaže se
ovom zapisniku i njegov je sastavni dio).
b)
ANTE TOPALOVIĆ daje kratke uvodne napomene ove podtočke dnevnog
reda.
MIRELA BAŠIĆ daje uvodno obrazloženje ove podtočke dnevnog reda.
ANTE TOPALOVIĆ navodi da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje na
glasovanje Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
(Odluka Klasa: 401-01/17-01/1, Urbroj: 2103/01-02-17-4, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
TOČKA 3.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje:
a) Odluke o porezima Grada Bjelovara;
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b) Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara.
a)
ŽELJKA VIZI daje uvodno obrazloženje ove podtočke dnevnog reda.
U raspravi su sudjelovali Nenad Nekvapil, Željko Paun, Željka Vizi i Dario
Hrebak.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se više nitko nije javio za raspravu, stoga
daje na glasovanje Prijedlog Odluke o porezima Grada Bjelovara.
Napominje da se sukladno članku 79. stavku 2. Poslovnika Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14) odluka o porezima donosi
natpolovičnom većinom od ukupnog broja vijećnika.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 20 glasova „za“ i 5 glasova
„protiv“ donijelo
ODLUKU
o porezima Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: 410-01/17-01/2, Urbroj: 2103/01-02-17-7, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
b)
ANTE TOPALOVIĆ daje kratke uvodne napomene ove podtočke dnevnog
reda.
MIRELA BAŠIĆ daje uvodno obrazloženje ove podtočke dnevnog reda.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se nitko nije javio za raspravu. Zatim
napominjem da se sukladno članku 79. stavku 2. Poslovnika Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14) odluka o prirezima donosi
natpolovičnom većinom od ukupnog broja vijećnika.
Daje na glasovanje Prijedlog Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada
Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 20 glasova „za“ i 5 glasova
„protiv“ donijelo
ODLUKU
o prirezu porezu na dohodak
(Odluka Klasa: 410-01/17-01/3, Urbroj: 2103/01-02-17-7, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 4.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje:
a) Odluke o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada
Bjelovara;
b) Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Kompleksa starog
paromlina“.
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a)
ZVONIMIR HORN daje uvodno obrazloženje ove podtočke dnevnog reda.
U raspravi su sudjelovali Antun Korušec i Dario Hrebak.
ANTE TOPALOVIĆ navodi da se više nitko nije javio za raspravu i daje na
glasovanje Prijedlog Odluke o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Grada Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: 350-02/17-01/7, Urbroj: 2103/01-02-17-22, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
b)
ANTE TOPALOVIĆ daje kratke uvodne napomene vezane uz ovu
podtočku dnevnog reda.
ZVONIMIR HORN daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.
U raspravi je sudjelovao Nenad Nekvapil.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se više nitko nije javio za riječ stoga daje
na glasovanje Prijedlog Odluke o izradi 5. izmjene i dopune Urbanističkog plana
uređenja „Kompleksa starog paromlina“.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja „Kompleksa starog paromlina“
(Odluka Klasa: 350-02/17-01/13, Urbroj: 2103/01-02-17-8, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
TOČKA 5.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Uputa o
provedbi postupka jednostavne nabave (nabava robe, usluga i projektnih natječaja
procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn (bez PDV-a) i nabava radova
procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn (bez PDV-a).
IVAN TKALIČANAC daje uvodno obrazloženje vezano uz ovu točku dnevnog
reda.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje na
glasovanje Prijedlog Upute o provedbi postupka jednostavne nabave (nabava robe,
usluga i projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn (bez
PDV-a) i nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn (bez PDVa).
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
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Upute o provedbi postupka
jednostavne nabave (nabava robe, usluga i projektnih natječaja procijenjene
vrijednosti manje od 200.000,00 kn (bez PDV-a) i nabava radova procijenjene
vrijednosti manje od 500.000,00 kn (bez PDV-a)
(Upute Klasa: 406-01/17-01/27, Urbroj: 2103/01-02-17, prilažu se ovom zapisniku i
njegov su sastavni dio).
TOČKA 6.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova
Gradskog savjeta mladih Grad Bjelovara.
VERICA BURULIC daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.
U raspravi su sudjelovali Ante Topalović i Verica Burulic.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se više nitko nije javio za raspravu stoga daje
na glasovanje Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za
članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova
Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: 006-01/17-01/3, Urbroj: 2103/01-02-17-4, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
TOČKA 7.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava
za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
u Gradu Bjelovaru.
MILAN MATEKOVIĆ daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na
glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu
(Odluka Klasa: 602-02/16-01/4, Urbroj: 2103/01-02-17-9, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
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Sa sjednice odlazi Bruno Zadro pa su na sjednici nazočna 24 vijećnika.
TOČKA 8.
ANTE TOPALOVIĆ daje kratke uvodne napomene vezane uz donošenje
Odluke o davanju suglasnosti na:
a) Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u
2017. godini;
b) Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim
objektima za 2017. godinu.
a),b)
MILAN MATEKOVIĆ daje uvodno obrazloženje za obadvije podtočke dnevnog
reda.
U raspravi su sudjelovali Nenad Nekvapil, Vedran Smešnjak, Ante Topalović,
Dario Hrebak, Milan Mateković i Igor Crnomarić.
ANTE TOPALOVIĆ navodi da se više nitko nije javio za raspravu, stoga daje na
glasovanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za
financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2017. godini.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 19 glasova „za i 5 glasova
„protiv“ donijelo
a)
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih
udruga Grada Bjelovara u 2017. godini
(Odluka Klasa: 620-01/17-01/3, Urbroj: 2103/01-02-17-7, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
b)
ANTE TOPALOVIĆ daje na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti
na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim
objektima za 2017. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 19 glasova „za“ i 5 glasova
„protiv“ donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske
troškove na sportskim objektima za 2017. godinu
(Odluka Klasa: 620-01/127-01/3, Urbroj: 2103/01-02-17-8, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio)
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TOČKA 9.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Plana
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2017. godinu.
MILAN MATEKOVIĆ daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje na
glasovanje Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2017.
godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
Plan rashoda
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2017. godinu
(Plan rashoda Klasa:602-02/17-01/1, Urbroj: 2103/01-02-17-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 10.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Izvješća
o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti
za 2016. godinu:
a) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju u Gradu Bjelovaru;
b) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara
za 2016. godinu;
c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za
2016. godinu;
d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada
Bjelovara za 2016. godinu;
e) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara
za 2016. godinu;
f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i
spašavanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
g) Izvješća o izvršenju Programa socijalno – zdravstvenih potreba.
Pojašnjava da se ovdje radi o Izvješću iz 2016. godine te predlaže da ne
obrazlažemo sve ove podtočke dnevnog reda. Pročelnik će dogovoriti na eventualna
pitanja vijećnika.
Kako se nitko nije javio za raspravu daje na glasovanje Prijedlog Izvješća o
izvršenju Plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara
za 2016. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene
djelatnosti za 2016. godinu
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(Izvješće Klasa:400-01/17-01/42, Urbroj; 2103/01-02-17-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
a)
ANTE TOPALOVIĆ daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2016. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2016. godinu
(Zaključak Klasa: 400-01/14-01/38, Urbroj: 2103/01-02-17-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
b)
Daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu
Grada Bjelovara za 2016. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada
Bjelovara za 2016. godinu
(Zaključak Klasa: 400-01/14-0138, Urbroj: 2103/01-02-17-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
c)
ANTE TOPALOVIĆ daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
Grada Bjelovara za 2016. godinu
(Zaključak Klasa: 400-01/14-01/36, Urbroj: 2103/01-02-17-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
d)
Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
Grada Bjelovara za 2016. godinu
(Zaključak Klasa: 400-01/14-01/40, Urbroj: 2103/01-02-17-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
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e)
Daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
Grada Bjelovara za 2016. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada
Bjelovara za 2016. godinu
(Zaključak Klasa: 400-01/14-01/41, Urbroj: 2103/01-02-17-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
f)
ANTE TOPALOVIĆ daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2016. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu,
zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2016. godinu
(Zaključak Klasa: 400-01/14-01/39, Urbroj: 2103/01-02-17-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
g)
Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa
socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2016. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba
Grada bjelovara za 2016. godinu
(Zaključak Klasa: 400-01/14-01/44, Urbroj: 2103/01-02-17-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 11.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
pristupanju izradi Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada
Bjelovara i Programa zaštite divljači na području Grada Bjelovara.
SONJA NOVAK daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.
U raspravi je sudjelovao Dario Hrebak.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se više nitko nije javio za raspravu, stoga
daje na glasovanje Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Odluke o proglašenju
površine izvan lovišta na području Grada Bjelovara i Programa zaštite divljači na
području Grada Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
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ODLUKU
o pristupanju izradi Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području
Grada Bjelovara i Programa zaštite divljači na području Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: 320-01/17-01/13, Urbroj: 2103/01-02-17-4, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
TOČKA 12.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz razmatranje Izvješća
o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2016. godinu.
Napominje da se i ovdje radi o Izvješću iz 2016. godine, stoga predlaže da
otvori raspravu, te ukoliko bude bilo pitanja od strane vijećnika, na ista će odgovoriti
direktor Komunalca d.o.o. Bjelovar.
Budući da se nitko nije javio za raspravu daje na usvajanje Izvješće o
upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2016. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području
Grada Bjelovara za 2016. godinu.
(Zaključak Klasa: 363-01/17-01/19, Urbroj: 2103/01-02-17-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 13.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Bjelovara i zamjenika
gradonačelnika koji dužnost obavljaju volonterski.
VERICA BURULIC daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.
U raspravi je sudjelovala Ela Naranđa.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se više nitko nije javio za raspravu, stoga
daje na glasovanje Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima
gradonačelnika Grada Bjelovara i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju
volonterski.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 19 glasova „za“ i 5
glasova „protiv“ donijelo

ODLUKU
o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Bjelovara i
zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju volonterski
(Odluka Klsa: 120-01/17-01/7, Urbroj: 2103/01-02-17-3, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
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Na kraju poziva vijećnike da dostave imena svojih predsjednika Klubova
vijećnika kako bi mogli sazivati Međustranačko vijeće.
Sjednica je završena u 17,20 sati.

ZAPISNIK VODILA
Melita Birač, mag.iur.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

19

