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SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara održane 19. ožujka
2018. 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, nazočan 24 vijećnik i to:
ANTE TOPALOVIĆ, NENAD MARTINOVSKI, IVAN ŠKALIČKI, VIŠNJA
BILJAN, BORIS ABRAMOVIĆ, NENAD MRZLEČKI, IVAN RENIĆ, SLOBODAN
ŽGANJER, BRUNO ZADRO, MARIO HOLIČEK, BRANKO ROKSANDIĆ, RENATA
CVJETKOVIĆ, IGOR CRNOMARIĆ, ŽELJKO PAUN, SABINA OLTRA, ŽELJKO
PAVLEKOVIĆ, MIRJANA HORVATIĆ, ANTUN KORUŠEC, ZDENKA HENC,
LIDIJA NOVOSEL, ELA NARANĐA, NENAD NEKVAPIL, DAVORIN POSAVAC i
JASNA VIŠNJEVIĆ.
Osim vijećnika sjednici su nazočni: DARIO HREBAK, gradonačelnik Grada
Bjelovara, IGOR BRAJDIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara MIRELA
BAŠIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode, SONJA NOVAK,
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, IVICA MARKOVINOVIĆ, pročelnik
Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, NIKOLINA RAKNIĆ
RISTIĆ, pročelnica službe za unutarnju reviziju, ŽELJKA VIZI, voditeljica Odsjeka za
naplatu i pravne poslove, IVAN IVANČIĆ, predsjednik Uprave Komunalca d.o.o.
Bjelovar, MARINKO ILIČIĆ, ravnatelj Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar,
DAVOR ĐALOG, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar, ANNA LAUŠ,
ravnateljica Dječjeg vrtića Bjelovar, MARKO MIHALINEC, direktor Gradskog
poduzeća za upravljanje športskim objektima Grada Bjelovara, MILAN PAVLOVIĆ,
ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar, IVANA JURKOVIĆ PIŠĆEVIĆ, direktorica
Tehnološkog parka Bjelovar, ANA KELEK, direktorica Turističke zajednice Bilogora
Bjelovar, MATEO HORVAT, predsjednik Gradskog savjeta mladih, Grada Bjelovara,
MIRUŠKA LONČAR, predstavnica češke nacionalne manjine Grada Bjelovara,
ZDRAVKO PAVEC, viši stručni suradnik za odgoj obrazovanje i sport, TIGRAN
DRLJAČA, savjetnik za poslove gospodarenja nekretninama, KSENIJA PAVUK
KOVAČEVIĆ, viša savjetnika za imovinsko-pravne poslove, DAVOR SUŠAK, viši
stručni suradnik za stambene poslove, MELITA BIRAČ, viša stručna suradnica za
poslove Gradskog vijeća GORDANA ŠTEFANAC, referent za poslove Gradskog
vijeća Grada Bjelovara.
Nakon izvođenja himne, predsjednik Gradskog vijeća poziva vijećnike da
minutom šutnje odaju počast hrvatskim braniteljima.
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ANTE TOPALOVIĆ daje na usvajanje skraćeni zapisnik sa 6. sjednice
Gradskog vijeća Grada Bjelovara, održane 26. siječnja 2018. godine. Pita vijećnike
da li ima primjedbi na navedeni skraćeni zapisnik.
Kako nitko nije imao primjedbu na skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Gradskog
vijeća, daje isti na usvajanje, te nakon glasovanja utvrđuje da je zapisnik jednoglasno
usvojen.
ANTE TOPALOVIĆ navodi da su vijećnici Gradskog vijeća prijedlog dnevnog
reda današnje sjednice primili uz saziv za sjednicu. Zatim navodi da je u Gradsku
upravu došao dopis od ravnateljice I. osnovne škole, a koji su vijećnici prije početka
sjednice dobili na klupe, tako da će doći do promjene dnevnog reda. Predlaže da
dopis pročita.
Dopis glasi: „Poštovani, zahvaljujem se na pozivu za 7. sjednicu Gradskog
vijeća Grada Bjelovara koja će se održati u ponedjeljak 19. ožujka 2018. godine s
početkom u 15,00 sati. S obzirom na to da je 2. točka dnevnog reda 7. sjednice
Gradskog vijeća „Informacija o radu I. osnovne škole Bjelovar“, pretpostavljam da
sam na sjednicu pozvana iz tog razloga. Iako smatram da ne postoji opravdani razlog
kojim bi kao ravnateljica školske ustanove trebala prisustvovati sjednici Gradskog
vijeća, a naročito kao jedina predstavnica osnovnih škola kojima je osnivač Grad
Bjelovar. Također iz točke dnevnog reda nije razvidno o kakvoj i kojoj se vrsti i
informaciji I. osnovne škole Grada Bjelovara radi, odnosno nema podataka koji su
važni za prepoznavanje tražene informacije. O djelokrugu rada osnovne škole kao
obrazovne i odgojne ustanove mogu dati niz različitih informacija. Informaciju o radu
I. osnovne škole Bjelovar sukladno odredbama članka 10. Zakona o pravu na pristup
informacijama, objavljene su i javno dostupne na internetu na stranici škole. Člankom
31. Statuta Grada Bjelovara u kojem su opisane ovlasti i djelokrug rada Gradskog
vijeća Grada Bjelovara nisu opisane obveze sudjelovanja čelnika ustanova na
sjednicama Gradskog vijeća niti prikupljanje informacija o radu pojedinih ustanova
putem javnih sjednica. Kao stručni voditelj I. osnovne škole Bjelovar, odgovorna sam
Školskom odboru za zakonitost rada i stručni rad škole. Nadzor nad radom školske
ustanove provodi Prosvjetna inspekcija koja između ostalog utvrđuje jeli rad
ravnatelja i školskog odbora sukladan sa propisima, godišnjim planom i programom
rada škole, te donose li se odluke i drugi pojedinačni akti u skladu sa zakonom i
drugim propisom, statutom i drugim općim aktima. Prema gore navedenom, ovim
putem vas obavještavam da ne smatram opravdanim moj dolazak na sudjelovanje na
sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara, te vas molim da o tome obavijestite
vijećnike. S poštovanjem, ravnateljica Tatjana Landsman, prof.“.
Predsjednik Gradskog vijeća smatra da sada nije moguće otvarati raspravu o
ovoj temi, ali predlaže da pod točkama dnevnog reda koje se odnose na osnovno
školstvo vijećnici mogu dati svoje eventualne prijedloge ili komentare na ovu izjavu
ravnateljice koju je pročitao. Budući da na sjednici nema ravnateljice, nema niti
smisla raspravljati o ovoj točci dnevnog reda. Također navodi da nećemo ignorirati
niti činjenicu da netko ne želi doći na Gradsko vijeće, a isključivo kada se na ovakav,
gotovo odvjetnički način odbija doći na sjednicu Vijeća. Smatra da ovaj dopis nije
sastavila ravnateljica, već je to sigurno napravio neki pravnik. Slaže se da Gradsko
vijeće nema direktnu ingerenciju na rad škole. Smatra da je Gradsko vijeće tijelo na
kojem definitivno treba raspraviti sve teme vezane uz Grad kao i gradske ustanove
kojima je Grad osnivač. Mišljenja je da tu postoje neki drugi problemi, stoga smatra
da ćemo u suradnji sa gradonačelnikom, pročelnicima i zamjenicima naći načina da
dublje uđemo u tematiku I. osnovne škole. Smatra da je ova tema trebala doći na
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dnevni red sjednice Gradskog vijeća jer je iz svega jasno da postoje neki problemi
vezani za tu školsku ustanovu.
Predlaže da 2. točku dnevnog reda današnje sjednice skinemo s dnevnog
reda, a ostale točke dnevnog reda pomaknemo red niže, tako da ćemo danas
umjesto 18. točaka dnevnog reda imati 17.
Zatim pita vijećnike da li ima još nekih izmjena ili dopuna dnevnog reda
današnje sjednice.
Budući da nitko od vijećnika nije imao prijedlog za izmjenu ili dopunu ovako
predloženog dnevnog reda, daje isti na usvajanje.
Nakon glasovanje utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno prihvatilo dnevni
red današnje sjednice koji glasi
DNEVNI RED

Mandatna pitanja:
a) Izvješće o početku obnašanja mandata vijećnice Renate Cvjetković;
1. Aktualni sat;
2. a) Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Bjelovara za 2017. godinu;
b) Godišnje izvješće Postaje prometne policije Bjelovar o stanju sigurnosti u
cestovnom prometu na području grada Bjelovara;
3. Donošenje Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih
potraživanja;
4. Izvještaj o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za
2017. godinu;
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu;
6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu;
7. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu;
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
9. Donošenje Odluke o osnivanju Poslovne zone Korenovo;
10. Donošenje:
a) Odluke o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i
postavljanja novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovara;
b) Pravilnika o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i
postavljanja novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovara;
11. Odluka o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac, kčbr. 3735, k.o.
Grad Bjelovar;
12. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje
srpanj – prosinac 2017. godine;
13. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada
Bjelovara za 2017. godinu;
14. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području grada Bjelovara;
15. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u
Gradu Bjelovaru za 2018. godinu;
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16. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na:
a) I dimnjačarskom području grada Bjelovara;
b) III dimnjačarskom području grada Bjelovara;
c) IV dimnjačarskom području grada Bjelovara;
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije vezane uz nedonošenje Izvješća
o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu.
ANTE TOPALOVIĆ predlaže da prije prelaska na rad po točkama dnevnog
reda današnje sjednice, predsjednik Mandatne komisije gospodin Igor Crnomarić
pročita izvješće Mandatne komisije o početku obnašanja mandata vijećnice Renate
Cvjetković.
IGOR CRNOMARIĆ navodi da u ime Mandatne komisije Gradskog vijeća
Grada Bjelovara u svezi sa početkom obnašanja mandata vijećnice Renate
Cvjetković Gradskom vijeću podnosi na znanje slijedeće Izvješće:
„Gradska vijećnica Zlatka Pemper je sukladno članku 89. stavku 6. Zakona o
lokalnim izborima stavila svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga. Sukladno
članku 81. stavku 3. navedenog Zakona, člana predstavničkog tijela izabranog na
kandidacijskoj listi dvije ili više političkih stranaka, zamjenjuje neizabrani kandidat sa
iste liste s koje je izabrani član kome je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga
političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen.
Određuje se dogovorno, a ako se ne postigne dogovor, zamjenjuje ga prvi slijedeći
neizabrani kandidat s liste. Gospođa Zlatka Pemper izabrana je u Gradsko vijeće s
Kandidacijske liste Hrvatsko socijalno liberalne stranke i Hrvatske seljačke stranke.
Sukladno članku 6. stavku 2. Koalicijskog sporazuma HSLS – HSS, svaka stranka
potpisnica sporazuma u slučaju spriječenosti obnašanja dužnosti vijećnika u
Gradskom vijeću Grada Bjelovara, polaže pravo da mijenja kandidata pripadnika iz
svoje stranke. Tako je Gradski odbor HSLS-a Bjelovar iz redova neizabranih
kandidata iz Kandidacijske liste HSLS – HSS za zamjenicu vijećnice Zlatke Pemper,
odredio Renatu Cvjetković, te su se stekli uvjeti da gospođa Renata Cvjetković počne
obnašati dužnost vijećnice Gradskog vijeća Grada Bjelovara.“
ANTE TOPALOVIĆ poziva gospođu Renatu Cvjetković da položi svečanu
prisegu. Napominje da će on pročitati tekst prisege, nakon čega će novoizabrana
vijećnica potvrditi sa riječju priseže, te potpisati istu.
Predsjednik Gradskog vijeća čita tekst prisege.
RENATA CVJETKOVIĆ izgovara riječ „prisežem“.
TOČKA 1.
ANTE TOPALOVIĆ poziva vijećnike Gradskog vijeća koji su postavili pitanja u
pisanom obliku da iznesu ta ista pitanja u trajanju od 3 minute redoslijedom predaje
pitanja.
Podsjeća da su danas i na Međustranačkom vijeću razgovarali o nekim od
postavljenih pitanja. Također navodi da se na neka od postavljenih pitanja nije
moglo utvrditi na što se odnose. Stoga upozorava vijećnike koji šalju takva pitanja
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da nije siguran da će na sjednici Gradskog vijeća dobiti odgovor na njih. Na pitanja
na koja će biti moguće dati odgovor, on će i uslijediti, a na pitanja na koja se neće
moći odgovoriti, vijećnik će dobiti odgovor u pisanom obliku. Napominje da je na
vijećnicima da procjene da li će postavljati pitanja na koja žele odmah odgovor ili će
pričekati odgovor pisanim putem.
ZDENKA HENC navodi da svoje pitanje upućuje Upravnom odjelu za
komunalne djelatnosti i uređenje prostora, odnosno pročelniku Ivici Markovinoviću ili
direktoru Komulanca gospodinu Ivanu Ivančiću. Zanima je u kojoj su fazi pripremni
radovi vezani za izgradnju kanalizacije u Trojstvenom Markovcu u ulicama u kojima
još nije izgrađena kanalizacija. Podsjeća da je to pitanje postavljala već nekoliko
puta.
IVICA MARKOVINOVIĆ odgovara na pitanje vijećnice Henc, te navodi da
radovi vezani uz projektiranje kanalizacije u Trojstvenom Markovcu su pri kraju i
traži se mogućnost financiranja iz sredstava Hrvatskih voda. Napominje da ti radovi
ne obuhvaćaju poslove vezane uz aglomeraciju, već je potrebno financiranje iz
drugih izvora.
BORIS ABRAMOVIĆ postavlja pitanje vezano uz I. osnovnu školu Bjelovar, te
navodi da su na internet stranicama škole objavljena financijska izvješća iz kojih je
vidljivo da je škola 2016. godinu završila sa minusom od 48.261,00 kn, dok je 2017.
godinu završila sa minusom od 265.769,00 kn. Zanima ga iz kojeg razloga su nastala
tako velika dugovanja u navedenoj školi, te tko će ih podmiriti.
Što se tiče drugog pitanja zanima ga kada će se krenuti sa rekonstrukcijom
ulica Mirka Bogovića, Zagorske ulice, te Don Frane Bulića. Također pita kada će se
krenuti sa izgradnjom kanalizacijom u Prokljuvanima.
ZDRAVKO PAVEC odgovara na pitanje vijećnika vezano uz nastali minus u I.
osnovnoj školi koja je proračunski korisnik Grada Bjelovara. Napominje da je
zamjenica gradonačelnika Valna Bastijančić Erjavec sudjelovala na Školskom odboru
te škole 9. ožujka 2018. godine. Gospođa Bastijančić Erjavec bila je pozvana od
strane Školskog odbora. Tražili su od nje da se očituje da li je Grad Bjelovar doznačio
sva planirana sredstva iz svoga proračuna za I. osnovnu školu za njeno redovno
poslovanje. Navodi da je Grad Bjelovar doznačio sva planirana sredstva prema toj
školi, tako da dugovanja od strane Grada prema navedenoj školi nema. Napominje
da postoje naznake da se u I. osnovnoj školi sredstva troše neracionalno. Ističe da
će Grad Bjelovar uputiti nalog za pokretanje revizije nenamjenskog trošenja
sredstava u I. osnovnoj školi za 2018. godinu koju će provesti unutarnja revizija
Grada Bjelovara što su ujedno i jedine ovlasti koje u ovom trenutku ima Grad
Bjelovar. Grad može nadgledati samo sredstva koja je osigurao i doznačio navedenoj
školi, te gledati njihovo namjensko trošenje. Za sva ostala pitanja nadležno je
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te prosvjetna inspekcija. Također napominje da
Grad za sada neće ići u podmirenje minusa na računu I. osnovne škole sve dok ne
dobijemo rezultate revizije o trošenju sredstava.
IVICA MARKOVINOVIĆ navodi da su izgradnja Zagorske ulice i rekonstrukcija
Ulice Mirka Bogovića međusobno povezane, a raspisan je i natječaj
za
rekonstrukciju kanalizacije u Zagorskoj ulici. Navodi da se početak radova očekuje u
svibnju, a vezano s tim ići će i uređenje Ulice Mirka Bogovića, a nakon toga i
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rekonstrukcija ceste u Zagorskoj ulici. Što se tiče rekonstrukcije Ulice Don Frane
Bulića ona je obuhvaćena aglomeracijom, a u navedenoj ulici potrebno je izmijeniti
vodovod, nakon čega će ta ulica ići u rekonstrukciju. Navodi da je ista situacija i sa
izgradnjom kanalizacije u Prokljuvanima.
NENAD MARTINOVSKI svoje pitanje upućuje gradonačelniku, te navodi da
se u gradskim kuloarima govori da je Bjelovarski sajam izgubio još jedan spor, a radi
se o radnom sporu. Zanima ga, u kontekstu suvlasništva, tko će biti odgovoran,
odnosno nadležan u slučaju troškova nastalih od navedenog spora. Također pita da
li Bjelovarski sajam vodi još koji spor i koliko će u konačnici to koštati Grad Bjelovar.
DARIO HREBAK navodi kako je i do njega došla informacija da je Bjelovarski
sajam izgubio radni spor. Podsjeća da smo na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća imali
maratonsku točku vezanu uz Bjelovarski sajam, ali Gradsko vijeće nije bilo izvješteno
o bilo kakvom sporu koji se vodi na sudu vezano uz radne odnose.
Napominje da u Grad Bjelovar ništa službeno od strane Bjelovarskog sajma
nije došlo, ali je čuo da se radi o iznosu od 500.000,00 kn. Naglašava da Grad
Bjelovar sigurno neće snositi nikakve troškove, odnosno neće podmirivati troškove
vezane uz sudske sporove.
ANTE TOPALOVIĆ predlaže da Grad Bjelovar uputi to pitanje Bjelovarskom
sajmu, a kada dobije konkretan odgovor od Bjelovarskog sajma, da odgovor
proslijedi i vijećniku Martinovskom.
VIŠNJA BILJAN napominje da je danas na dnevnom redu Pravilnik vezan uz
otpise potraživanja, stoga svoje pitanje upućuje gospođi Želji Vizi. Zanima je koliko
je ukupno nenaplaćenih potraživanja koja će biti predmet otpisa. Predlaže da se
razdvoje fizičke i pravne osobe.
ŽELJKA VIZI navodi da je iznos otpisa nenaplaćenih potraživanja
2.500.000,00 kn. Taj podatak temelji se na podacima vezanim uz brisanje subjekata
nakon završenog stečaja u posljednje dvije, tri godine. Obzirom da se bilježi porast
pokrenutih stečajnih postupaka, točan podatak o brisanim subjektima i iznosu
potraživanja imat ćemo krajem godine. Što se tiče pravnih osoba i otpisa vezanog uz
potraživanja naglašava da se radi o osobama brisanim iz sudskog registra.
Napominje da je to bilo predviđeno i prijašnjim opće poreznim zakonom kao i novim
poreznim zakonom, a što je uvršteno i u Pravilnik o otpisu potraživanja.
Što se tiče dugovanja fizičkih osoba, napominje da se tu radi o manjim
iznosima koji se otpisuju tijekom redovitog postupka vezanog uz prisilnu naplatu i to
po osnovi prigovora, odnosno zastare u slučaju kada je Grad nasljednik, a gdje
postoji i određeno dugovanje prema Gradu kao i u slučaju kada postoji dugovanje, a
nasljednici su se odrekli naslijeđa, pa tako i dugovanja. Što se tiče nenaplativosti
potraživanja napominje da su za svako nenaplativo potraživanje poduzete mjere
naplate. Pojašnjava da se ne može dogoditi da se nekome otpiše dugovanje, a da
prethodno nisu poduzete mjere naplate neovisno da li se radi o fizičkoj ili pravnoj
osobi. Za svaki otpis dugovanja Pravilnikom je regulirana procedura i kriteriji otpisa, a
usklađeni su sa Poreznim zakonom koji je stupio na snagu tijekom 2017. godine.
VIŠNJA BILJAN traži detaljniji odgovor, te pita koliko je dugovanje prema
pravnim, odnosno prema fizičkim osobama.
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ŽELJKA VIZI navodi da je 2.500.000,00 kn ukupan otpis potraživanja. Većina
toga potraživanja odnosi se na brisanje iz sudskog registra, a to znači da se većina
toga potraživanja odnosi na pravne osobe. Najveće dugovanje odnosi se na
dugovanje neplaćanja komunalne naknade kao i zakupa poslovnog prostora.
ELA NARANĐA pitanje upućuje gradonačelniku, te podsjeća da su ovih dana
gradonačelnik, ministar prometa i direktor Hrvatskih cesta bili u obilasku grada, te
govorili o novim ulaganjima u infrastrukturu grada i okolice. Izražava bojazan da se
mjerama koje predlaže gradonačelnik, Hrvatske ceste, te Ministarstvo prometa samo
kupuje vrijeme gdje će grad Bjelovar ostati bez dvotračne brze ceste koja je bila
zamišljena za naš grad. Podsjeća da su prošle godine te informacije dolazile do
građana.
Obraća se gradonačelniku, obzirom da njegova stranka sudjeluje u vlasti u
državi, da se ne ponovi slučaj izgradnje jednotračne brze ceste prema našem gradu,
odnosno da ne dopusti da nam cestu prenamijene u jednotračnu. Nada se da se
Bjelovarčani neće morati pouzdati u gradonačelnika Virovitice da za nas lobira
dvotračnu brzu cestu. Naglašava da Bjelovar ne zaslužuje ništa manje od onoga što
imaju grad Koprivnica i Križevci. Stoga pita gradonačelnika u kojoj je fazi projekt
izgradnje dvotračne brze ceste prema Bjelovaru, te hoće li ona biti izgrađena onako
kako je planirana i kada.
Što se tiče njenog prijedloga napominje da ne može svakodnevno pratiti što
službe Grada rade, ali navodi da je naišla na jedan projekt na koji bi se Grad mogao
prijaviti, a radi se o Wifi4EU gdje je EU komisija namijenila u pet faza natječaja
15.000,00 eura za 1000 jedinica lokalne uprave i samouprave na razini EU.
Predlaže da se Grad prijavi na taj natječaj kako bi građani dobili bežični internet
najveće kvalitete i brzine.
DARIO HREBAK odgovara vijećnici Eli Naranđa, te navodi da do grada
Bjelovara nikada neće doći dvotračna brza cesta, već će doći četverotračna.
Također navodi kako ga je 2013. godine bilo sram kada je zajedno sa
gospodinom Milanovićem i gospodinom Hajdaš Dončićem bio na tiskovnoj
konferenciji gdje se govorilo o završetku brze ceste što je bilo najavljeno za 2015.
godinu. Podsjeća da je danas 2018. godina, ali još uvijek se ništa po tome pitanju
nije dogodilo. Predlaže da prestanemo više politizirati i stalno prebacivati sa SDP-a
na HDZ i obrnuto. Ističe da o brzoj cesti slušamo već godinama i to građani očekuju
bez obzira tko je trenutno na vlasti. Vezano uz brzu cestu on i pročelnik Markovinović
odlučili su da nešto naprave, a ne samo da pričaju priču. Osvrće se na prometno
čvorište u Farkaševcu koje bi se trebalo otvoriti. Održali su sastanak sa
Ministarstvom prometa i Hrvatskim cestama, te su došli na ideju da im ponudimo
rješenje dok čekamo brzu cestu koja će po nekim najavama doći za četiri godine.
Ne želi se razbacivati s najavama da će brza cesta doći ranije, kao što su to činili svi
političari do sada bez obzira kojoj stranci pripadali. Grad će uložiti u komunalnu
infrastrukturu o čemu će detaljnije govoriti pročelnik Markovinović. Nakon te izgradnje
Bjelovar će od kolovoza biti bliže Zagrebu za 10 minuta. Što se tiče Virovitice navodi
da je on zagovornik da barem jedan krak od 17 km dođe do Bjelovara. Navodi da
Virovitica podupire jedan projekt gdje bi naših 17 km ušlo u jedan EU projekt a
sredstva bi dobili iz EU fondova. To znači da će cesta nešto prije doći do Virovitice
nego što bi došla u ovom segmentu. Što se tiče nas, navodi da bi Bjelovar nešto
prije dobio cestu nego što bi ju dobila Virovitica. Napominje da je njegova stranka
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jako mala, ali SDP je veća stranka, a HDZ je velika stranka koja je na vlasti i koja ima
svoje zastupnike iz našega kraja, stoga vjeruje da će oni lobirati za nas. On vjeruje
da ćemo tih 17 km uspjeti napraviti mimo Virovitice. Napominje da Virovitica ništa
neće pomoći Bjelovaru, već će pomoći sebi. Predlaže da radimo u miru i tišini i da
dođemo do konkretnih rezultata.
Što se tiče projekta o kojem je govorila gospođa Naranđa vezano uz program
Wifi4EU, predlaže vijećnici Naranđa da pronađe u zadnjih osam mjeseci jedan
natječaj EU fondova na koji se Grad Bjelovar nije prijavio. Nema natječaja na koji se
Grad Bjelovar nije prijavio ili se neće prijaviti. Predlaže da direktorica Tehnološkog
parka dopuni odgovor na to pitanje. Također predlaže da pročelnik Markovinović da
dodatno pojašnjenje vezano uz obnovu ceste Gudovac - Farkaševac.
IVICA MARKOVINOVIĆ pojašnjava da je tih desetak kilometara od granice
Bjelovara, odnosno mjesta Rajić, Prgomelje, Gudovac, Plavnice već projektirano i idu
prvi natječaji za realizaciju toga projekta. Cesta će se proširiti za nekih 5,5 metara i
prekategorizirana je u državnu cestu. Projektna dokumentacija većim dijelom je
gotova. Navodi da će se raditi obostrane pješačke staze, zatim rasvjeta kroz
Gudovac, a radit će se i biciklističke staze koliko dozvoli širina. U Gudovcu će se
raditi kanalizacija, a nastojat će se da aglomeracija obuhvati i Prgomelje. Također
napominje da nije bilo u planu izmještanje električnih stupova na tom području, ali će
se to svejedno učiniti. Ističe da bi ta cesta do srpnja u potpunosti trebala biti
rekonstruirana. Hrvatske ceste za to će izdvojiti oko desetak milijuna kuna, dok će
Grad Bjelovar izdvojiti oko pet milijuna kuna. Do kraja 2019. godine planira se izrada
nove projektne dokumentacije za dionicu od Farkaševca do Bjelovara, dok se brza
cesta projektira u četiri trake. Što se tiče financiranja i gradnje, navodi da će o tome
odlučiti Hrvatske ceste.
IVANA JURKOVIĆ PIŠČEVIĆ osvrće se na pitanje vezano uz projekt o kojem
je govorila vijećnika Naranđa. Navodi da je natječaj vezan uz Wifi4EU projekt
objavljen u studenom prošle godine. Pojašnjava da oni od siječnja definiraju
područje, a radi se o natječaju koji će uspostaviti bežični pristup internetu na
područjima gdje ne postoji slična ili ista infrastruktura. Naglašava da će se natječaj
objavljivati pet puta do 2020. godine. U prvom krugu natječaj je bio najavljen za 15.
siječnja, ali do danas on nije otvoren, ali se otvaranje natječaja očekuje oko 1.
travnja. Ističe da predviđena sredstva za taj projekt iznose 15 milijuna eura, a za
svaki idući natječaj povećanje je 5 milijuna eura. Ističe da je plan do 2020. godine na
razini EU omogućiti da svaki grad i općina ima širokopojasni pristup internetu.
Također navodi da je obveza svakog onoga tko ostvari vaučer tri godine održavati
infrastrukturu.
ELA NARANĐA pita da li će se javljati na sljedeće natječaje ukoliko ne prođu
na prvom natječaju.
IVANA JURKOVIĆ PIŠČEVIĆ navodi da će se javljati na natječaje sve dok ne
prođu.
ELA NARANĐA traži odgovor u pisanom obliku.
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ANTE TOPALOVIĆ pita što joj nije bilo jasno u odgovoru. Navodi da sve ima
napisano u zapisniku, tako da može tražiti izvod iz zapisnika. Također ističe da Klub
vijećnika SDP-a dobiva i dugi zapisnik iz koga može saznati sve odgovore.
MIRJANA HORVATIĆ svoje pitanje postavlja zamjenici gradonačelnika Valni
Bastijančić Erjavec u ime roditelja čija djeca idu u IV. osnovnu školu. Njih zanima
kada će njihova djeca pohađati jednosmjensku nastavu. Dvosmjenska nastava u IV.
osnovnoj školi stvara probleme roditeljima djece koji svoju djecu ne vide cijeli dan,
dok učenici koji su putnici dolaze kasno kući. Tu prvenstveno misli na djecu do
četvrtog razreda osnovne škole.
Drugo pitanje postavlja gradonačelniku, te navodi da već drugi put nisu dobili
materijale vezane uz rad I. osnovne škole. Također pita zašto i ostale škole ne
podnose informacije o radu u proteklom razdoblju. Smatra da je to protivno
Poslovniku i Statutu o radu Gradskog vijeća Grada Bjelovara.
Predlaže da Grad Bjelovar uloži sredstva u projektiranje VI. osnovne škole u
naselju Sjever između Zvijeraca i Trojstvenog Markovca gdje posjeduje parcelu
plaćenu 2.500.000,00 kn za što je podignut kredit, a plaćamo i kamatu od 58.000,00
kn godišnje. Navodi da bi izgradnjom VI. osnovne škole riješili problem
jednosmjenske nastave u IV. osnovnoj školi.
ZDRAVKO PAVEC odgovara na pitanje vijećnice Horvatić vezano uz
jednosmjensku nastavu u IV. osnovnoj školi kao i izgradnju VI. osnovne škole.
Pojašnjava da su ta dva pitanja međusobno povezana, te navodi da se
jednosmjenska nastava ne može uvesti ako nemamo dovoljno prostora. Navodi da to
nije slučaj samo u IV. osnovnoj školi, već je takva situacija i u III. osnovnoj školi.
Podsjeća da je Grad Bjelovar prije nekoliko godina izradio idejno rješenje za
izgradnju VI. osnovne škole, kao i za nadogradnju III. i IV. osnovne škole. Cilj je bio
u svim osnovnim školama na području grada osigurati nastavu u jednoj smjeni.
Napominje da su s tim prijedlogom išli u nadležno ministarstvo koje je odbilo
nadogradnju III. i IV. osnovne škole. Stav ministarstva je da izgradnja ili dogradnja
velikih osnovnih škola nije dozvoljena. Tu se radi o školama koje imaju više od 600
učenika u jednoj smjeni. Jedino rješenje za jednosmjensku nastavu je izgradnja nove
škole do 600 učenika ili nadogradnja nekih područnih škola gdje bi se omogućio veći
prihvat djece. Ti projekti, odnosno rješenja rađena su za javno privatno partnerstvo
koje nikada nije zaživjelo pa se tako nije niti krenulo u izgradnju VI. osnovne škole.
Navodi da se izgradnja VI. osnovne škole procjenjuje na vrijednost od 40 milijuna
kuna. Grad Bjelovar za sada nema dovoljno vlastitih sredstava da samostalno izgradi
VI. osnovnu školu, već se čeka mogućnost financiranja iz drugih izvora. Grad
Bjelovar želi riješiti produženi boravak ne samo u IV. osnovnoj školi, već na razini
cijeloga grada. Grad u ovom trenutku priprema projekt proširenja područne škole u
Ždralovima gdje će se dograditi 8 + 12 učionica na postojećoj zgradi, kao i dio u
novoj zgradi. Zajedno s time izgradit će se i VI. osnovna škola i to u trenutku kada
budemo imali dostupna sredstva za dodatno sufinanciranje. S time bi se riješio
produženi boravak na razini cijeloga grada, te bi se riješila i jednosmjenska nastava
u svim osnovnim školama.
ANTE TOPALOVIĆ odgovara na pitanje zašto vijećnici nisu dobili materijale
vezane uz I. osnovnu školu. Napominje da već drugi put tu točku skidamo sa
dnevnog reda tako da i dostava materijala vijećnicima nije imala smisla. Također se
postavlja pitanje zašto se samo želi raspravljati od radu I. osnovne škole, a ne i o
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ostalim osnovnim školama. Navodi da ne prati pozorno lokalne medije, ali ih
povremeno čita. Često je imao priliku pročitati negativne tekstove vezane uz rad I.
osnovne škole. Iz toga razloga se i poziva I. osnovna škola na Gradsko vijeće da
pojasni, odnosno opravda nepravilnosti u radu o kojima se govori. Prvi put kada je
bila pozvana ravnateljica te škole svoj izostanak opravdala je bolešću, dok joj je sada
za ovu sjednicu Gradskog vijeća odvjetnik pripremio dopis s kojim je odbila svoj
dolazak na sjednicu. Navodi da smo danas čuli kako ta škola neracionalno upravlja
svojim financijskim sredstvima. Također navodi da je danas na dnevnom redu i
jedna točka vezana uz upravljanjem financijskim sredstvima osnovnih škola, a
gospodin Pavec dat će pojašnjenje kako druge osnovne škole upravljaju svojim
sredstvima, te da li posluju s minusom na računu kao što je slučaj sa I. osnovnom
školom. Smatra da nitko s tuđim novcem ne smije raspolagati na način da potroši
više od onoga što ima. Obećava da će vijećnici dobiti materijale vezane uz I. osnovnu
školu onda kada ćemo imati s kim raspravljati. Smatra da ne bi bilo korektno prema
ravnateljici otvoriti temu I. osnovne škole i raspravljati o njoj kada nema nikoga da
nešto pojasni, jer bi na taj način možda donijeli i neke krive zaključke. Kada
razgovaramo o minusu na računu I. osnovne škole, možda ne znamo sve vezano uz
negativno poslovanje škole. Na sve bi to netko trebao dati odgovor. Nada se da će
vijećnici što prije dobiti priliku čuti odgovor na ta pitanja. Ravnateljicu I. osnovne
škole smatra nekorektnom jer odbija doći na sjednicu Gradskog vijeća.
DARIO HREBAK pridružuje se željama vijećnice Horvatić da u ovom mandatu
barem još jednu školu privedemo namjeni jednosmjenske nastave. Zatim
nadopunjuje izlaganje gospodina Paveca, te ističe da su dvije stvari ključne za
stavljanje u mirovanje izgradnje VI. osnovne škole. Podsjeća kako je već rečeno da
zahtjevi za dogradnjom III. i IV. osnovne škole nisu prošli u ministarstvu iz razloga što
se radi o velikim školama. Navodi da sve naše glavne škole na području grada imaju
preko 600 učenika, a ministarstvo ne dozvoljava da u školi bude više učenika od
navedenoga broja. Podsjeća da su bili u nadležnom ministarstvu, te dobili uvjerenje
da u novoj školi ne bi mogli imati više od 350 do 400 učenika. Ukoliko bi izgradili
školu vrijednu 40 milijuna kuna u tom slučaju niti u jednoj školi ne bi mogli imati
jednosmjensku nastavu jer ne bi rasteretili postojeće škole. Grad u ovom trenutku
nema 40 milijuna kuna, pogotovo što sa tom izgradnjom škole ne bi riješili problem u
ostalim osnovnim školama. Također navodi sa su bili na sastanku kod državnog
tajnika gospodina Žunca u Ministarstvu za regionalni razvoj, a razgovarao je i osobno
sa gospođom Spomenkom Ćurić koja je također državna tajnica u Ministarstvu
regionalnog razvoja. Također su dva puta bili kod pomoćnika ministra Karina za
osnovnoškolsko obrazovanje. Sve tri institucije dale su isti odgovor, a to je da se
priprema natječaj na kome će država u dogovoru sa Europskom centralnom bankom
povući određena sredstva po povoljnim uvjetima za dogradnju i rekonstrukciju škola
na području Republike Hrvatske s tim da će prednost imati škole u ruralnim
dijelovima. Zbog navedenog razloga radimo projekt za dogradnju škole u Ždralovima.
Podsjeća da smo 2,5 milijuna kuna platili zemljište za izgradnju VI. osnovne škole,
ali moramo još dodatno uložiti od 6 do 7 milijuna kuna da bi navedeno zemljište
priveli svrsi, a što obuhvaća izgradnju potrebne infrastrukture. Navodi primjer
izgradnje škole u Orebiću za što su oni izdvojili iznos od 35 milijuna kuna. Grad je
napravio projektnu dokumentaciju u smislu idejnog projekta za VI. osnovnu školu, ali
u ovom trenutku ne vidi rješenje gdje bi mi mogli povući sredstva, dok kreditno
zaduženje Grada ne dolazi u obzir, pogotovo jer nam se nudi sufinanciranje preko
Ministarstva regionalnog razvoja u velikom postotku.
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NENAD NEKVAPIL osvrće se na bjelovarski doručak koji je pompozno
najavljen. Navodi da je ideja jako dobra, a prijedlog je podržao i SDP. Naglašava da
se bjelovarski doručak sveo na cedevitu i mliječne namaze u školama. Ukoliko mu
vijećnici ne vjeruju neka slobodno provjere. Zanima ga kada će stvarno zaživjeti
bjelovarski doručak, odnosno kada će naši OPG-i isporučivati svoje proizvode
školama.
Nadalje se osvrće na nenaplativa potraživanja Grada, te navodi da mu je
interesantna izjava gradonačelnika u kojoj nikoga ne proziva nego samo jedan lokalni
medij. Ne zna da li je razlog taj što taj medij nije hvalio lik i djelo gradonačelnika. Pita
zbog čega nisu i ostali prozvani.
Iznosi da je danas čuo na sjednici Gradskog vijeća da je Grad imao ugovore
o iznajmljivanju svojih poslovnih prostora. Konkretno se osvrće na poslovni prostor
na Radićevom trgu. Navodi da je uz ugovor bila i garancija plaćanja koja nije
aktivirana. Također tu misli na sve slučajeve koji nisu naplaćeni. Zanima ga zašto
sve garancije koje su bile navedene u ugovorima nisu aktivirane, odnosno
iskorištene. Na to pitanje traži odgovor gradonačelnika, te ukoliko mu sada ne može
odgovoriti, onda traži odgovor pisanim putem.
Nadalje se osvrće na prijedlog vezan uz postavljanje pisanice za Uskrs, što je
jako lijepo i veseli ga. Uz njegovo dužno poštovanje prema umjetnicima naive, navodi
da je jedna od najstarijih pisanica u Europi nađena na području grada Bjelovara.
Njegov je prijedlog da akademski slikari našega grada izrade repliku te pisanice i da
ona zauzme svoje mjesto u gradu.
Osvrće se na točku 2. dnevnog reda današnje sjednice koja je danas skinuta
s dnevnog reda, a vezana je uz I. osnovnu školu. Navodi da je od roditelja čija djeca
polaze navedenu školu, te od djelatnika te škole dobio materijale i pitanja koja
predaje gradonačelniku, te predlaže da kada Grad u I. osnovnu školu pošalje reviziju,
navedene materijale iskoristi za to. Osobno neće ulaziti u točnost tih materijala, jer ne
može sa sigurnošću tvrditi da li ih je netko dostavio samo zato što je ljut ili su oni
stvarno vjerodostojni.
Na sjednicu dolazi Vedran Smešnjak pa je na sjednici nazočno 25 vijećnika.
IGOR BRAJDIĆ odgovara na pitanje vezano uz bjelovarski doručak, te navodi
suprotno mišljenje od gospodina Nekvapila, a to je da bjelovarski doručak jako dobro
funkcionira u našim školama. Ukoliko netko ne vjeruje može provjeriti s lokalnim
dobavljačima, odnosno s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima. Kada je vidio
pitanje vijećnika Nekvapila, kontaktirao je i ravnatelja IV. osnovne škole koji je jako
zadovoljan s ovim projektom i koji mu je rekao da se projekt provodi besprijekorno.
Da li je taj projekt idealan, sigurno da nije. Smatra da ne mogu učenici svaki dan jesti
kelj i zelje. Navodi da trebamo imati razumijevanja za to da su ravnatelji dopustili da
ponekad na meniju bude griz ili čokolino.
Drugo pitanje odnosilo se na postavljanje pisanice u gradu. Naglašava da je
postavljanje pisanice sutra trebalo biti najavljeno na press konferenciji, ali kako danas
o tome govorimo, reći će samo da je to razlog zašto ne možemo usvojiti prijedlog
SDP-a, jer mi već na tome radimo. Prijedlog SDP-a je dobar ali i u Gradu se na isti
način razmišlja tako da se s tim već krenulo. Pojašnjava da naš ravnatelj Muzeja
gospodin Milan Pavlović već radi na oslikavanju jedne takve pisanice. Žao mu je što
se to nije napravilo i prije. Replika te pisanice bit će izložena ispred Muzeja. Pisanica
će biti visoka oko jedan metar, a originalna pisanica bit će izložena u Muzeju.
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Također navodi da su u projekt uključene sve osnovne škole, te vrtići. Otvorenje će
biti u subotu u 10 sati, stoga poziva sve vijećnike da dođu. Svaki dan će djeca po
parku tražiti 100 malih replika pisanica koje smo dali izraditi. U Bjelovar će doći i
djeca iz Zagreba, te Koprivnice tako da ćemo imati 150 gostiju iz drugih vrtića. Tih
dana grad će biti pun ljudi na središnjem parku, a izlagat će i naši lokalni OPG-ovci
što je također jedna promocija lokalne poljoprivrede i poljoprivrednih proizvođača.
Navodi da će biti postavljeno preko 60 štandova, odnosno kućica. Pojašnjava da smo
željeli spojiti tradiciju koju smo imali, a koja se odnosi na pronalazak najstarije
pisanice u 15. stoljeću na lokalitetu Gudovac – Grdina.
DARIO HREBAK nadopunjuje gospodina Brajdića, te ističe da ga je prije
nekoliko dana pozvao ravnatelj IV. osnovne škole na sjednicu Školskog odbora.
Razlog poziva bio je vezan uz negodovanje pojedinih roditelja protiv bjelovarskog
doručka. Ravnatelj mu je rekao da roditelji traže da barem jednom mjesečno za
doručak u školi bude pizza, te burek. Navodi da je njegovo mišljenje da se na neki
način treba udovoljiti djeci. Slaže se sa gospodinom Nekvapilom da se zdravi
bjelovarski doručak u potpunosti ne provodi u osnovnim školama. Ravnatelj je rekao
da će roditelji opstruirati takvu vrstu prehrane, odnosno da će tražiti da se to povuče
sa školskih jelovnika. Naglašava da unatoč tome što je sada iznio, projekt ide svojim
tijekom. Također navodi da je gospodin Brajdić zaboravio reći da širenje bjelovarskog
doručka prenosimo i na Novi Vinodolski gdje Grad ima svoje odmaralište. Ističe da
će se Grad uključiti u prijevoz proizvoda naših OPG-ovca čiji će se proizvoditi
prodavati na tržnici u Novom Vinodolskom.
Što se tiče drugog pitanja može samo reći dok SDP razmišlja mi gradimo. Što
se tiče pisanice Grad je prepoznao tu potrebu, tako da sa direktoricom Turističke
zajednice radimo u tom smjeru. Također tijekom Uskrsa imat ćemo i jednu
manifestaciju.
Što se tiče materijala koji mu je dao gospodin Nekvapil vezano uz I. osnovnu
školu, navodi da on ne može u Gradskoj upravi voditi istrage. Većina materijala koju
mu je dao gospodin Nekvapil došla je i u Gradsku upravu. Svaki takav materijal koji
je pristigao potpisan ili anoniman, Grad je proslijedio Policijskoj upravi i očekuje da
će se nadležna Policijska uprava o tome očitovati. Grad je svoju reviziju poslao u
sve osnovne škole, a ne samo u I. osnovnu školu. Nakon revizije Grad će odlučiti da
li će pomoći sanirati dug u I. osnovnoj školi ili ćemo se obratiti nadležnom
ministarstvu.
Što se tiče lokalnih medija, odnosno komentara vezanih u njih, ističe da je
stekao dojam to bi po nekima značilo da oni mogu ne plaćati svoje obveze prema
Gradu, te ukoliko ih prozovemo onda to u javnosti odjekne da smo to napravili zato
što ne pišu lijepo o Gradu. Pojašnjava da je Grad napravio određeni uvid u
potraživanja, gdje je uočeno da jedna tvrtka u vlasništvu bjelovarskog medija ima
trogodišnje dugovanje. Ponavlja da je obećao građanima da će raditi po pravilima da
svi ravnomjerno plaćaju svoje obveze. Napominje da će pod jednom od točaka
dnevnog reda gospođa Vizi pojasniti o čemu se radi. Može samo napomenuti da će
svi dobiti mogućnost otplate. Naglašava da neće dopustiti da ga itko raketari i
ucjenjuje. Stoga moli SDP da zbog vjerodostojnosti njihove stranke stanu uz bok
vladajućima u Gradu, tako da svi oni koji duguju Gradu budu na isti način tretirani.
Pita gospodina Nekvapila što bi on napravio na njegovom mjestu da tri godine neko
ne podmiri svoja dugovanja prema Gradu.
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NENAD NEKVAPIL navodi da sve što je gradonačelnik rekao je točno, te bi
tako radio i SDP. Slaže se da trebaju svi biti jednaki. Njegovo pitanje je zašto je Grad
prozvao samo jednu medijsku kuću i nikoga drugog, te zašto Grad nije aktivirao
garancije koje su bile uz ugovore o zakupu poslovnih prostora. Pita da li su oni jedini
dužni Gradu. Njemu je jasno da je gradonačelnik prošle godine bio 6 mjeseci na
vlasti, ali zašto nije poštovao ugovore o zakupu.
DARIO HREBAK odgovara da su prozvali samo jednu medijsku kuću iz
razloga što su jedino oni dužni tri godine. Pojašnjava da ima niz firmi koje duguju
godinama Gradu, ali one su brisane iz sudskog registra i prema njima više ne
možemo postupati. Razlog zbog kojeg je Grad istupio u javnost vezano uz tu
medijsku kuću je taj što su htjeli obavijestiti javnost, da se ne bi stekao dojam da ih
tužimo iz razloga što ne pišu lijepo o Gradu. Grad će im pružiti priliku za otplatu
dugovanja kao i svim drugim građanima.
NENAD NEKVAPIL osvrće se na dugovanje vezano uz poslovni prostor
Grada na Radićevom trgu, te pita zbog čega se to dogodilo.
ŽELJKA VIZI podsjeća da je gradonačelnik već iznio da je medijska kuća o
kojoj se govori jedina pravna osoba koja ima dugovanje starije od tri godine. Što se
tiče dugovanja fizičkih osoba ne smije iznositi podatke o njima obzirom da su podaci
zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Što se tiče subjekta kojeg navodi
gospodin Nekvapil navodi da je postojala garancija koja je poslana u FIN-u, ali je
subjekt završio u stečaju i brisan je iz sudskog registra, tako da je zadužnica
nenaplativa. Osvrće se i na potraživanje od Prerade, te navodi da je založno pravo
bilo na glavnoj zgradi. Pojašnjava da na nešto Grad ne može utjecati, ali napominje
da se mjere naplate poduzimaju kontinuirano i redovno. Napominje da niti jedna
fizička osoba ne duguje potraživanje starije od tri godine. Pojašnjava da se nakon
neplaćena tri kvartala odmah ide s prisilnom naplatom za fizičke osobe, dok se za
pravne osobe ide s naplatom i ranije, jer se za pravne osobe zaduženje dostavlja
svaki mjesec. Navodi da većina pravnih subjekata ima velika zaduženja, tako iznosi
primjer jednog subjekta koji ima mjesečno zaduženje od 45.000,00 kn.
NENAD NEKVAPIL slaže se sa izlaganjem gospođe Vizi, ali ponovo pita
zašto se nije tako reagiralo u slučaju poslovnog prostora na Radićevom trgu.
ŽELJKA VIZI pojašnjava da je taj subjekt bio prije toga u blokadi računa.
SABINA OLTRA upućuje pitanje gradonačelniku, te podsjeća da je na 4.
sjednici Gradskog vijeća postavila pitanje vezano uz projekt u Velikom Korenovu
vezan uz prijavu na program LIFE čija je vrijednost oko 35 milijuna kuna. Podsjeća
da se tada nisu znali nikakvi detalji vezani uz legalizaciju projekta, ali je
gradonačelnik rekao da će se odluka znati u ožujku ove godine. Traži da
gradonačelnik detaljnije pojasni u kojoj je fazi taj projekt, te možemo li uskoro
očekivati daljnje rješenje imovinsko pravnih odnosa na tom području.
ANTE TOPLAOVIĆ predlaže da na to pitanje odgovori pročelnik Markovinović,
ukoliko se s tim slaže vijećnica. Navodi da se vijećnica slaže da njegovim
prijedlogom.
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IVICA MARKOVINOVIĆ odgovara na pitanje vijećnice Oltra vezano uz
program LIFE. Navodi da je taj projekt počeo živjeti onog dana kada smo ga počeli
pisati i slagati. Pojašnjava da tri mjeseca prije nego što je natječaj raspisan trebalo je
osmisliti inovativan projekt koji je trebao uključivati sve ono što LIFE u svojoj
proceduri traži. U tu proceduru su se u Hrvatskoj za sada uključila četiri grada.
Navodi da je jedino jedan državni projekt dobio 4,5 milijuna eura, a vezan je uz
zaštitu rijeke Drave. Ističe da je to prekogranična suradnja Hrvatske i Mađarske. To
je državni projekt koji je sastavni dio Parka prirode Drava, a koji još nije proglašen, ali
za njega postoji zahtjev. Drugi projekt odnosi se na „Bijele kante za smeće“ i
obilježavanje kanti za smeće u Koprivnici koji nije prošao. Navodi da su se prošle
godine javila dva grada, a jedan kao nositelj bio je i Grad Bjelovar, dok je drugi
partner u projektu nositelj programa Grad Osijek. Prema neslužbenim informacijama
Grad Osijek je s talijanskim partnerom prošao i dobili su oko 400.000,00 eura.
Nadalje ističe da prema informacijama koje ima naš projekt nije prošao. Napominje
da smo dobili uputu da doradimo projekt i da ga prijavimo na idući natječaj koji će
biti tijekom ove godine. Razlog zbog kojeg nismo prošli je taj što se radi o jednom
vrlo zahtjevnom projektu gdje bi trebalo objediniti gospodarstvo, ekologiju, energetiku
i još neke detalje koje nije bilo jednostavno složiti. U tom projektu sudjelovalo je oko
50 ljudi različitih struka. Ističe da je projekt već počeo živjeti i rezultati se već sada
vide u jednom konkretnom smislu. Zahvaljujući tom projektu naselje Korenovo dobit
će kanalizaciju za koju se priprema projektna dokumentacija. Navodi da će se spojiti i
staze uz državnu cestu koje su bile problem na tom dijelu. Također ističe da je
valorizirano i ležište geotermalne vode koje se uvrštava u prostorni plan Grada, a
samim tim i u Županijski prostorni plan, a što je osnova za razvoj turističke zone na
tom području. Napominje da su Hrvatske vode dale potporu tome projektu u smislu
financiranja projekta, te izrade geotermalne bušotine na tom području. Naglašava da
se pojavio veliki broj zainteresiranih investitora za stakleničku proizvodnju uzgoja
cvijeća i povrća. Ističe da nam dolaze strani investitori iz Njemačke koji su
zainteresirani za navedeni projekt. Što se tiče geotermalnog izvora navodi da on nije
samo interesantan za kupalište i rekreativne svrhe, već je interesantan i za
poljoprivrednu proizvodnju. Pojašnjava da je iz toga velikog programa izniknulo
nekoliko konkretnih potprograma. Vjeruje da ćemo taj program uspjeti prijaviti u
nekom revidiranom obliku, pa možda dobijemo još neka dodatna sredstva.
Što se tiče vijećničkog pitanja vezanog uz rješavanje imovinsko pravnih
odnosa, napominje da se ti odnosi ne mogu rješavati sve dok se ne uđe u projekt.
Jedini imovinsko pravni odnosi su oni koji su vezani uz trasu kanalizacije i bušotine
koja će biti locirana, a koja obuhvaća od tisuću do dvije tisuće kvadrata zemljišta u
privatnom vlasništvu.
JASNU VIŠNJEVIĆ zanima sa kim je gradonačelnik potpisao ugovore za
medijska praćenja i oglašavanja Grada Bjelovara za 2018. godinu i koji su iznosi
ugovoreni. Traži da joj se u pisanom obliku dostavi popis svih ugovora sa medijima
sa ugovorenim iznosima i opisom ugovorene usluge. Navodi da u vrijeme dok je
obnašala dužnost zamjenice gradonačelnika medijska praćena su radili kroz medija
plan. Ističe da je taj podatak pokušala pronaći na web stranicama Grada, ali nije
uspjela. Napominje da to pitanje postavlja kao oporbeni vijećnik iz stranke HNS-a i
stranke Damir Bajs-nezavisna lista, te dodaje da su održali tiskovnu konferenciju na
kojoj su iznijeli svoje mišljenje u svezi najave u medijima i na društvenim mrežama da
će jedan od projekata gradonačelnika biti podupiranje i osnivanje novog tjednika, a
ne realizacija projekta LIFE koji su oni kao oporba podržali. Dodaje da su od
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gradonačelnika očekivali odgovor, međutim gradonačelnik je vezano uz njihovu
tiskovnu konferenciju dao priopćenje, odnosno demanti u medijima putem
odvjetničkog ureda. Pita što je bilo tako škakljivo na njihovoj tiskovnoj konferenciji da
gradonačelnik nije sam mogao odgovoriti, već je angažirao odvjetnički ured. Pita
koliko to košta. Smatra da ako oporba bude aktivna, odvjetnici će više zarađivati.
Njeno je mišljenje da u Gradskoj upravi ima dosta pravnika za koje smatra da su
sposobni, te ukoliko gradonačelnik ne može odgovoriti na pojedina pitanja, da to
učine oni.
Nadalje pita tko je izabran na javnom natječaju za davanje u zakup poslovnog
prostora u prizemlju zgrade na Trgu Eugena Kvaternika 7a, odnosno sa kim je
zaključen ugovor o zakupu i uz koju zakupninu. Također je zanima da li je u ugovoru
ugovorena mogućnost podzakupa navedenog poslovnog prostora, te ukoliko je,
zanima je pod kojim uvjetima i tko će dati tu suglasnost. Navodi da na web
stranicama o tome nema povratne informacije, već je na web stranicama samo
raspisan natječaj, kao i datum kada je otvaranje ponuda. Obzirom da je početna
zakupnina za zakup atraktivnog prostora u samom centru grada bila vrlo niska i
iznosila je 10,10 kn po m2, stoga vjeruje da je taj prostor dobila neka naša
bjelovarska tvrtka, a ne da se pogoduje nekome izvan Bjelovara. Napominje da se
radi od 170 m2 poslovnog prostora.
Navodi da će dati jedan i prijedlog, ali podsjeća da sa prošle sjednice njen
prijedlog nije uzet u razmatranje. Podsjeća da je i predsjednik Vijeća rekao da se
slaže s njenim prijedlogom, a predložila je da se na svakoj sjednici Gradskog vijeća
nađe po jedan izvještaj o radu i financijskom poslovanju trgovačkih društava.
Naglašava da danas na dnevnom redu nema niti jednog takovog izvješća.
Predlaže da se nakon svakog provedenog javnog natječaja na web
stranicama Grada objavi tko je izabran na natječaju. To predlaže radi
transparentnosti rada Gradske uprave za koji se zalaže gradonačelnik što ona
pohvaljuje. Podsjeća da se u prošlom mandatu dok je ona bila zamjenica
gradonačelnika tako radilo, odnosno sve se javno objavljivalo. Navodi da je Grad
Bjelovar za svoju transparentnost tada od strane Instituta za javne financije
Republike Hrvatske dobio ocjenu odličan što je maksimalna ocjena, a ujedno je i
nagrada našem bivšem gradonačelniku zajedno s ostalim čelnicima Grada.
ANTE TOPALOVIĆ predlaže vijećnicima da se drže tema koje su smisao
Aktualnog sata. Slaže se s vijećnicima da se možda ne sazivaju često sjednice
Gradskog vijeća pa vijećnici nemaju priliku postaviti sva pitanja koja žele. Ukoliko
vijećnici žele s gradonačelnikom voditi političke polemike predlaže da sazovu novu
tiskovnu konferenciju, te tamo gradonačelniku postave pitanja. Navodi da će
gradonačelnik u tom slučaju sukladno svojim željama odgovoriti ili ne odgovoriti na
njih, što će sigurno ovisiti o tome koliko smatra da je važno ili nevažno ono što ćete
ga htjeti pitati. Gospođa Višnjević je sada zlorabila svoje poslovničke mogućnosti i
postavila je više pitanja nego što je u mogućnosti. Također je davala i neke
komentare koji nemaju veze s pitanjima koja je željela postaviti. Napominje da je i
njega vijećnica osobno prozvala vezano uz obećanje koje nije ispunio. Podsjeća da
je rekao da će se takva izvješća naći na nekoj od idućih sjednica Gradskog vijeća.
Navodi da je danas trebala biti rasprava o I. osnovnoj školi, ali ravnateljica voli
koristiti priopćenje od strane odvjetnika iako se on nije potpisao vezano uz njen
nedolazak na sjednicu Vijeća. Navodi da će možda na sljedećoj sjednici Gradskog
vijeća biti neko izvješće o kojem ćemo raspravljati. Predlaže gospođi Višnjević da
ona može dostaviti svoj prijedlog koji će možda biti uvažen i stavljen kao točka
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dnevnog reda ukoliko taj prijedlog bude konkretan. Naglašava da će se na
sjednicama Gradskog vijeća nalaziti i druga izvješća ko što je to bio slučaj sa
Bjelovarskim sajmom. Ističe da je direktor došao na sjednicu i odgovarao vijećnicima
na njihova pitanja. Podsjeća na vrijeme kada je gospođa Višnjević obnašala dužnost
zamjenice gradonačelnika gdje iz njenog resora ima još njegovih pitanja na koje nije
dobio odgovor, a pitanja je tada postavio kao gradski vijećnik. Smatra da je sada
napravljen korak više jer se na sva pitanja dobiju odgovori sa kojima su neki vijećnici
više, a neki manje zadovoljni.
Poziva gradonačelnika da odgovori na pitanje vezano uz javni natječaj.
Podsjeća da je gospođa Višnjević tražila da joj se odgovori u pisanom obliku. Ukoliko
gradonačelnik želi može sada odgovoriti ili može odgovor dostaviti pisanim putem.
DARIO HREBAK želi podsjetiti gradske vijećnike i bjelovarsku javnost da je
gospođa Višnjević zadnje četiri godine bila zamjenica gradonačelnika Grada
Bjelovara zadužena za gospodarstvo. Nadalje pohvaljuje bivšeg gradonačelnika što
je dobio ocjenu odličan za transparentnost, ali se osvrće na web stranice Grada, te
navodi da bez obzira što je bivša vlast dobila ocjenu odličan, to do danas nije
funkcioniralo. Svejedno prihvaća prijedlog gospođe Višnjević, te navodi da će Grad
objavljivati takve informacije na našim stranicama, ali izražava žaljenje što se
gospođa Višnjević nije toga dosjetila u svom četverogodišnjem mandatu. Što se tiče
iznosa koji Grad Bjelovar plaća medijima i tu podržava gospođu Višnjević i taj dio će
javno obznaniti iako to u četverogodišnjem mandatu obnašanja dužnosti zamjenice
gradonačelnika nikada nije učinjeno i obznanjeno javnosti. Naglašava da on nema
što kriti. Što se tiče izlaganja gospođe Višnjević koja navodi da on nije reagirao na
njihovu tiskovnu konferenciju, predlaže gospođi Višnjević da si ne daje toliku važnost
jer nije ništa pronašao na njihovoj tiskovnoj konferenciji na što bi trebao reagirati. To
smatra uobičajenim oporbenim stavom i tome nije pridavao neki veliki značaj, a
prvenstveno iz razloga što je potpisan ugovor s BBR-om. Smatra da je gospođa
Višnjević sebi posložila konstrukciju da će taj prostor dobiti budući medij. Također
smatra da bi gospođa Višnjević kao bivša zamjenica gradonačelnika trebala znati da
se taj prostor ne može dati u podzakup. Napominje da se taj prostor može isključivo
koristiti u svrhu medija i medijskog informiranja. Ponavlja da je BBR dobio navedeni
prostor za istu cijenu koju je plaćao po ugovoru iz prošlogodišnjeg natječaja kao što
plaća zadnjih 15 ili 20 godina koliko se u tom prostoru nalaze. Tiskovnu konferenciju
o kojoj govori gospođa Višnjević shvatio je kao obično politiziranje oporbe. Na to je
reagiralo 5 gradonačelnika iz naše županije i to na novinski članak pod nazivom
„HDZ i Hrebak financiraju obilato s novcem poreznih obveznika novi medij“. Ističe da
je u potpisu svih 5 gradonačelnika, ali u tom demantiju nisu navedeni svi oni, već
samo gradonačelnik Hrebak. Predlaže vijećnici da to provjeri s tim medijem. Da je
htjela biti dobronamjerna i konstruktivna onda bi tu informaciju provjerila, a ne bi
njega paušalno napadala. On nema ništa za kriti pa je to sigurno njegov najveći
problem i sve će podastrijeti javnosti. Ponavlja da sve što je tražila oporba uvijek je
iznio i nikada ništa nije skrivao. Navodi da će sada dati informaciju s kim je sve od
medija za 2018. godinu sklopljen ugovor i po kojoj cijeni, a gospođa Višnjević će taj
odgovor dobiti još i u pisanom obliku i želi da napokon ta priča završi.
Navodi da je Grad Bjelovar s Večernjim listom sklopio ugovor sa iznosom od
60.000,00 kn za dvije stranice tjedno tijekom cijele godine. Osvrće se i na novi portal
Gradonačelnik HR, koji većina jedinica lokalne samouprave podupiru, a Grad
Bjelovar za to će izdvojit iznos od 20.000,00 kn. Za portal Bjelovar live koji je naš
domaći portal Grad će izdvojiti 40.000,00 kn. Navodi da je to isti iznos kao i u vrijeme
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dok je gospođa Višnjević bila zamjenica gradonačelnika. Zatim Informativnom centru
BBR, grad će plaćati 110.000,00 kn. Za Informativni centar Super radio, Grad će
izdvojiti 45.000,00 kn, također ćemo i Bjelovar info plaćati 45.000,00 kn. Nadalje
navodi da ćemo za Mrežu TV izdvojiti 228.000,00 kn isto kao što je bilo u vrijeme
kada je gospođa Višnjević bila zamjenica gradonačelnika. Nadalje navodi da sada
imamo i novi portal Zvono. Smatra da je to dobar portal koji ćemo novčano
poduprijeti s iznosom od 15.000,00 kn. Što se tiče Atile njih ćemo plaćati 10.000,00
kn samo iz razloga što oni prenose RTL, te direktno šalju vijesti Radio Križevcima.
Navodi da je još tu i Brodsko-posavska televizija sa 12.000,00 kn. Za njih smo se
odlučili iz razloga što će nam prenositi tri događaja i to Terezijanu, Bjelovarski sajam i
Advent u Bjelovaru. Oni pokrivaju B2 područje tako da su više od regionalne
televizije. Navodi da je ukupan iznos za sva medijska praćenja 770.000,00 kn i isti je
kao u 2017. godini. Napominje da je ostao iznos od 220.000,00 kn iz razloga što se
nismo odlučili da li da potpisujemo ugovor sa nekim tko je Gradu dužan određena
financijska sredstva. Nakon ovoga izlaganja pita gospođu Višnjević da li se ona tako
zdušno bori za prava u medijima i to iz razloga što postoji dug jedne medijske kuće
prema Gradu zadnje tri godine dok je još ona bila zamjenica gradonačelnika što je
pripadalo njenom resoru obnašanja dužnosti. Također je pita da li joj smeta uvođenje
reda u financijama Gradske uprave.
JASNA VIŠNJEVIĆ navodi da nije dobro razumjela gradonačelnika tko je
prošao na natječaju za poslovni prostor.
ANTE TOPALOVIĆ navodi da je izabran BBR pod istim uvjetima kao i ranije.
DAVORIN POSAVAC pitanje upućuje gradonačelniku, a vezano je uz njegov
intervju od 17. veljače 2018. godine u Večernjem listu. Gradonačelnik je tada rekao
da ukoliko bude potrebno da će pitati DORH što misli o Tax free modelu u Bjelovaru.
Zanima ga da li je gradonačelnik pitao DORH, te ukoliko je pitao kakvi su njihovi
odgovori.
Drugo pitanje odnosi se na garanciju Grada Bjelovara vezanu uz prodaju
gradskog zemljišta. Navodi da se na natječaj za prodaju gradskog zemljišta u
Poslovnoj zoni Novi Borik - Lepirac od 30. siječnja 2018. godine javilo samo jedno
trgovačko društvo i to ustrojeno kao j.d.o. Iz natječaja je vidljivo da je trgovačko
društvo dužno dati podatke o svom financijskom stanju za protekle tri godine. Navodi
da na stranicama Poslovne HR ovo trgovačko društvo nema nikakvih financijskih
pokazatelja niti ima bilo kakvih izvješća iz kojih bi se mogao donijeti zaključak o
bonitetu trgovačkog društva. Zbog toga ga zanima konkretno kako će Grad Bjelovar
osigurati naplatu, a bez da se upiše kao vlasnik zemljišta do konačne otplate
navedenog iznosa. Napominje da se radi o trgovačkom društvu koje se može
registrirati za 10,00 kn.
DARIO HREBAK navodi da je gospodin Posavac u pravu, pa tako smatra da
on kao gradonačelnik ima puno obaveza i tereta na sebi. Navodi da je teško
potpisivati odluke i garantirati za njih kada su hrvatski propisi takvi kakvi jesu. Što se
tiče konkretnog slučaja on nije rekao da će to biti lako, ali napominje da mi želimo biti
moderan i napredan Grad, također želimo biti otvoreni poduzetništvu, ali nekada za
nešto možete biti i krivi. Navodi primjer kada je Grad tražio tumačenje vezano uz de
minimis potpore, koje su se odnosile na komunalni doprinos, komunalnu naknadu i
zemljište. Grad je tada od Ministarstva financija dobio odgovor na tri stranice, a samo
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je jedna rečenica bila vezana za određeno zemljište, gdje se eventualno moglo
pročitati da li je ili nije de minimis potpora. Njihov odgovor bio je da bi se to moglo
smatrati de minimis potporom, tako da iz toga ništa nismo mogli zaključiti. Ističe da
Grad Bjelovar želi biti napredan, ali navodi da kada pošaljemo isti upit na tri različita
ministarstva, tada dobijemo tri različita odgovora. Stoga naglašava da sigurno neće
biti toliko hrabar da ide u taj posao prije nego što dobije od nadležnog ministarstva
ovjereno tumačenje. Mišljenje će zatražiti i od državnog odvjetništva za koje smatra
da je jedino mjerodavno da da upute vezane uz taj slučaj.
Što se tiče pitanja vezanog uz natječaje, vjeruje da će se tvrtke javljati, ali nije
za to da u startu odbijemo ovu tvrtku. Pojašnjava da se tu radi o mladom bračnom
paru koji želi izgraditi tvornicu paleta. Ističe da se nakon provedenog javnog natječaja
sa najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor. U njemu se navodi svrha
kupnje nekretnine, zatim zabrana opterećenja bez suglasnosti Grada na rok od 7
godina. U ugovor će se unijeti i ovršna klauzula te ovršna isprava. Nakon sklapanja
kupoprodajnog ugovora kupac se javlja na javni poziv za de minimis potpore ukoliko
mu je potpora dodijeljena. Navodi da ćemo taj dio također provjeriti sa DORH-om.
Ističe da mu mnoge kolege gradonačelnici govore da se ne može dati zemljište za
jednu kunu. Pojašnjavaju da paralelno s natječajem ide i zahtjev za potporu. Nakon
dobivene potpore, Grad poduzetnika oslobađa, odnosno kompenzira sa vrijednošću
koja je procijenjena za konkretno zemljište. Navodi da se s kupcem sklapa ugovor uz
tri navedena jamstva, a nakon plaćanja cijene Grad izdaje tabularnu ispravu da se
kupac uknjiži kao vlasnik nekretnine uz zabilježbu zabrane otuđenja bez suglasnosti
Grada na rok od 7 godina. Navodi da je Grad poduzeo sva maksimalna osiguranja,
te smo se konzultirali i s Ministarstvom gospodarstva. Također je naša pravna služba
dala svoje mišljenje. Navodi da će Grad u jednom dijelu riskirati, ali ćemo se zaštititi
na sve moguće načine da se određeni propusti ne dogode. Smatra da poduzetništvo
treba razvijati. Navodi da svaka firma koja će zaposliti 10 ljudi što je obećanje i u
ovom slučaju, dobro je došla u grad Bjelovar. Njegovo je mišljenje da ako od 10 firmi
koje dođu u grad uspiju tri firme, mi ćemo bit zadovoljni.
IGOR CRNOMARIĆ povlači svoja pitanja jer je dobio odgovore kroz pitanja
drugih vijećnika, stoga će iznijeti samo prijedlog. Navodi da je predsjednik Odbora za
hrvatske branitelje i njihove obitelji. Taj Odbor je specifičan jer zahtjeva komunikaciju
s velikim brojem građana. Naglašava da je teško raditi, odnosno komunicirati sa
građanima na ulici ili u neadekvatnom prostoru. Predlaže gradonačelniku da im se
omogući korištenje prostora koji bi hrvatski branitelji koristili jednom tjedno, dok bi
drugim danima taj prostor mogli koristiti i drugi vijećnici u istu ili sličnu svrhu.
DARIO HREBAK zahvaljuje se na prijedlogu gospodina Crnomarića, te navodi
da će Grad svakako izaći u susret Odboru za hrvatske branitelje, ali i drugim
vijećnicima kojima će to biti potrebno. Navodi da je to još jedan vid transparentnosti
Grada. U Gradskoj upravi ima jedna prostorija pripremljena za takve sastanke, stoga
je samo potrebno obratiti se gospođi Željki Vizi. Pojašnjava da će biti napravljen
raspored korištenja prostora tako da će svi biti zadovoljni. Prostor će biti opremljen sa
telefonom, računalom i internetom, te s ostalim sadržajima potrebnim za održavanje
sastanaka primjereno gradskim vijećnicima. Ukoliko bude potrebno otvorit će se i
nove mail adrese što je još jedan iskorak prema transparentnosti rada Gradske
uprave.
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ŽELJKO PAVLEKOVIĆ navodi da se njegovo pitanje odnosilo na rad I.
osnovne škole. Napominje da je dio odgovora dobio, stoga se ne želi ponavljati.
Zanima ga zašto stavljamo nešto na dnevni red sjednice ukoliko nemamo potvrdu da
će se osoba na koju se odnosi točka dnevnog reda i odazvati na sjednicu. Za tu
točku nismo dobili nikakve pisane materijale. Podsjeća da se ta točka našla i na
prošloj sjednici Vijeća, a također nismo imali nikakve materijale. Točka se ponovo
našla i na današnjoj sjednici Vijeća, ravnateljica se nije odazvala, a vijećnici također
nisu dobili materijale. Smatra da nije u radu da za određene točke gdje bi trebala biti
kvalitetna rasprava dobiju materijale na klupe, gdje bi u nekoliko minuta iste trebali
proučiti i o njima kvalitetno raspravljati. Što se tiče točke dnevnog reda vezane uz I.
osnovnu školu, ne zna što o tome reći. Svima je jasno da u toj školi ima određenih
problema jer se o tome govorilo u medijima kao i u raznim kuloarima. Osvrće se na
dopis koji je pročitao predsjednik Gradskog vijeća koji je uputila ravnateljica.
Slušajući navedeno priopćenje stječe se dojam da se iza toga nešto krije. Njegovo je
pitanje bilo zbog čega se samo I. osnovna škola našla na dnevnom redu sjednice
Gradskog vijeća, odnosno zašto se nisu našle i ostale škole. On osobno smatra da
bi sve osnovne škole trebale podnijeti svoje izvješće o radu, odnosno o trošenju
gradskih sredstava. Možda i kod njih ima određenih problema, ali se samo govori o I.
osnovnoj školi. Podsjeća i na obećanje predsjednika Gradskog vijeća da će se na
nekoj od sljedećih sjednica Gradskog vijeća pronaći i izvješće o tvrtkama koje su u
vlasništvu Grada. Osobno pohvaljuje taj prijedlog, te pita predsjednika Gradskog
vijeća kada će to biti. Predlaže da danas dobiju konkretan odgovor, kako oni kao
vijećnici ne bi morali posezati za prikupljanjem 1/3 vijećnika da se to uvrsti na dnevni
red Gradskog vijeća.
ANTE TOPALOVIĆ podsjeća da je već odgovorio na pitanje vezano uz rad
osnovnih škola. Njegov model funkcioniranja je da se problemi rješavaju od većih
prema manjima. Osobno nije čuo da ima većih problema u radu ostalih osnovnih
škola zbog čega se i našla samo I. osnovna škola na dnevnom redu Gradskog vijeća.
Što se tiče nedolaska na sjednicu Gradskog vijeća ravnateljice I. osnovne škole
nema objašnjenja. Njega kada netko osobno negdje pozove, ukoliko je i bolestan
pokuša se odazvati. U konkretnom slučaju kada netko odbije dolazak na Gradsko
vijeće jasno je svima zašto ne želi doći. Grad u ovom slučaju ne može utjecati, te
napominje da će se u svim osnovnim školama provesti malo ozbiljnija revizija
poslovanja, nakon čega ćemo dobiti izvješće koje će nam iznijeti gospođa Nikolina
Raknić Ristić, pročelnica službe za unutarnju reviziju. O točkama koje će biti na
sjednici Gradskog vijeća ne može govoriti jer to sa njegove strane ne bi bilo korektno
iz razloga što ne zna kada će biti sljedeća sjednica Gradskog vijeća, te koliko će biti
točaka predviđenih za dnevni red. Navodi da će sigurno u prvoj polovici ove godine
na dnevnom redu biti izvješće o radu Komunalca ili Vodnih usluga. Vidjet ćemo koliko
će biti zahtjevno Gradsko vijeće kako ne bi sjednica trajala predugo.
ŽELJKO PAVLEKOVIĆ predlaže da vijećnici dobiju ranije materijale, a ne da
ih dočekaju na klupama prije sjednice kao što je to bilo sa izvještajem o radu Sajma.
ANTE TOPALOVIĆ navodi da će se prijedlog gospodina Pavlekovića uzeti u
obzir. Smatra da ponekad materijali nekome tko nije ekonomist po struci i nisu
najjasniji, tako da često konverzacija na Gradskom vijeću razjasni određene
pojmove. Napominje da se na stranicama Fine nalaze izvješća o poslovanju o svim
tvrtkama u vlasništvu Grada. Svaki vijećnik Gradskog vijeća ima pravo tražiti bilo koje
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izvješće vezano uz gradske tvrtke, odnosno uz Grad Bjelovar. Vijećnici se mogu javiti
djelatnicama koje pripremaju materijale za Gradsko vijeće ili pročelnicima upravnih
odjela Grada Bjelovara kako bi dobili određena pojašnjenja vezana uz njihova pitanja
uz izvješća o radu gradskih tvrtki. Ukoliko u tome trenutku neće biti moguće
odgovoriti na pitanje, odgovor će dobiti u što kraćem roku.
ELA NARANĐA pita da li postoji mogućnost da se u Proračunu Grada ove
godine, odnosno u jesen pronađu sredstva u vidu jednokratne pomoći od 1000,00 kn
svim studentima koji redovno upisuju prvi puta fakultet. Svima je poznato da je teško
kada se započinje studij, a pogotovo studentima koji odlaze u druge gradove izvan
mjesta stanovanja.
DARIO HREBAK podsjeća da je prijedlog sa prošle sjednice vijećnice
Naranđa usvojen, ali ovaj će morati odbiti. Osobno ne zna niti jedan Grad koji
pomaže na taj način svoje studente. U Gradu Bjelovaru najbolji studenti kao i oni čija
su zanimanja deficitarna dobit će stipendiju i to svake godine njih 35. Njegovo je
mišljenje da Grad mora stvarati materijalna dobra, a ne na taj način dijeliti novac.
Smatra da moramo ulagati u gospodarstvo za što je ove godine predviđen iznos od
12 milijuna kuna. Ukoliko se razvije gospodarstvo u tom slučaju porast će i plaće, a s
tim plaćama će i roditelji studenata imati više novca da im pomognu.
MARIO HOLIČEK podsjeća da je prije desetak dana na Županijskoj skupštini
bilo pitanje vezano uz izgradnju stadiona. Njega zanima da li ima problema oko toga,
te ukoliko ima da mu gradonačelnik odgovori da li se ide u gradnju stadiona.
DARIO HREBAK navodi da je i on također čuo takvu informaciju sa
Županijske skupštine i to ne samo da je čuo nego je Grad i osjetio da se nešto čudno
događa. Pojašnjava da proces ide svojim tijekom i u Gradu se očekuje da će se prije
ljeta početi s radovima na izgradnji stadiona. Poziva pročelnicu Novak da upozna
vijećnike s informacijom što su dogovorili u petak u Ministarstvu državne imovine.
Navodi da je sastanak bio vrlo konstruktivan. Također navodi da se u subotu na
službenom putu susreo sa gospodinom Bobanom, državnim tajnikom. S njim je
pričao o temi gradnje gradskog stadiona, na što mu je gospodin Boban odgovorio da
nema problema, da se izrađuje elaborat vezan uz procjenu zemljišta, nakon čega će
se taj zahtjev naći na sjednici Vlade koja će donijeti odluku da se zemlja daruje
Gradu Bjelovaru. Navodi da se radi o 7 hektara zemljišta. Također navodi da je
razgovarao i s predstavnicima Erste banke koji su nam obećali kredit u kunama s
fiksnom kamatom od 2%. Vjeruje da će Grad dogovoriti kredit na 6 godina. Uz sve
te preduvjete i njega je zbunilo što smo na našu dokumentaciju o ishođenju
građevinske dozvole morali kontaktirati vlasnike svih susjednih parcela gdje su nam
ravnatelji srednjih škola uskratili potporu za taj projekt time što su stavili svoju
primjedbu. Napominje da mu nije jasno koji je razlog tome i to baš sada. Čuo je
pitanje jednog županijskog vijećnika koji je vezano uz izgradnju stadiona postavio
pitanje županu, koji mu je odgovorio da se Grad Bjelovar njemu trebao obratiti
vezano uz izgradnju stadiona. Nije mu jasno iz kojih bi se razloga Grad trebao obratiti
županu budući da je to gradski projekt. Po toj logici Grad bi se županu svaki puta
trebao obraćati kao na primjer kada gradimo kanalizaciju u Velikom Korenovu.
Njemu više nije jasno da li se to opstruira projekt Grada Bjelovara. Župan je rekao da
će on nama pomoći, ali on smatra da nama njegova pomoć ne treba. Hvala mu na
pomoći, a mi ćemo provoditi svoj projekt do kraja. Napominje da nigdje u medijima
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nije pročitao da Županija Bjelovarsko bilogorska ima ikakav spreman projekt. Ističe
da je projekt izgradnje stadiona gotov. Pročitao je da bi Županija htjela neki projekt,
ali nemaju idejno rješenje. Nije mu jasno o čemu se radi, ali je siguran da će Grad ići
dalje s projektom i siguran je da će nam takva proceduralna zamjerka oduzeti
određeno vrijeme od barem mjesec dana. Naglašava da je 14 milijuna kuna
osigurano u Proračunu Grada za tu namjenu i stadion će se sigurno graditi.
Zahvaljuje se županu na pomoći, ali ako nam na ovaj način pomaže, onda bolje da
nam ne pomaže.
SONJA NOVAK navodi da su predstavnici Grada Bjelovara u petak bili na
sastanku u Ministarstvu državne imovine. Na tom sastanku prva točka bila je vezana
uz Sajmište. Navodi da su se oni kao predstavnici Grada htjeli uvjeriti da su dostavili
kompletnu dokumentaciju što i jesu. Grad kroz desetak dana očekuje pravomoćnost.
Ministarstvo državne imovine će u međuvremenu zatražiti suglasnost Ministarstva
financija i Ministarstva sporta. Također pojašnjava da o visini procjene zemljišta
zavisi da li će odluku donositi nadležni ministar ili predsjednik Vlade. Naglašava da
su ih u ministarstvu uvjerili da će navedeno zemljište u travnju biti darovano Gradu
Bjelovaru.
TOČKA 2.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz razmatranje:
a) Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Bjelovara za 2017. godinu
b) Godišnje izvješće Postaje prometne policije Bjelovar o stanju sigurnosti u
cestovnom prometu na području Grada Bjelovara.
Poziva načelnika Policijske postaje Bjelovar Veseljka Ravenščaka i načelnika
Postaje prometne policije Bjelovar Dalibora Milkovića da daju uvodna obrazloženja
ove točke dnevnog reda.
VESELJKO RAVENŠĆAK daje uvodno obrazloženje vezano uz Izvješće o
stanju sigurnosti na području Grada Bjelovara u 2017. godini.
Sa sjednice odlazi Lidija Novosel pa su na sjednici nazočna 24 vijećnika.
DALIBOR MILKOVIĆ daje uvodno obrazloženje vezano uz godišnje Izvješće
Postaje prometne policije Bjelovar o stanju sigurnosti u cestovnom prometu na
području grada Bjelovara za 2017. godinu.
U raspravi su sudjelovali Davorin Posavac, Nenad Nekvapil, Bruno Zadro,
Željko Paun, Ante Topalović i Dario Hrebak.
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ANTE TOPALOVIĆ zahvaljuje se načelnicima na iznesenim izvješćima na
sjednici Gradskog vijeća.
TOČKA 3.
ANTE TOPALOVIĆ daje kratke uvodne napomene vezane uz donošenje
Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja.
Također napominje da su vijećnici sve materijale dobili na vrijeme, stoga
otvara raspravu.
Konstatira da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje na glasovanje
Prijedlog pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 9 glasova
„uzdržan“ donijelo
PRAVILNIK
o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja
(Pravilnik Klasa: 403-05/18-01/1, Urbroj: 2103/01-02-18-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 4.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Izvještaja o
preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2017. godinu.
Također napominje da su vijećnici na vrijeme dobili materijale, stoga nema
potrebe za dodatnim obrazloženjima, već otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za raspravu, daje na usvajanje Izvještaj o preraspodjeli
sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2017. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 9 glasova
„protiv“ donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Grada Bjelovara za 2017. godinu
(Zaključak Klasa: 400-08/18-01/1, Urbroj: 2103/01-02-18-3, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 5.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz razmatranje Izvješća o
izvršenju:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu;
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu.
Predlaže da otvori raspravu po obadvije podtočke ove točke dnevnog reda.
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Konstatira da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje na usvajanje Izvješće
o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 9 glasova
„protiv“ donijelo
a)
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu
(Zaključak Klasa: 363-01/16-01/74, Urbroj: 2103/01-02-18-11, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
b)
Daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članaka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za
2017. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 9 glasova
„protiv“ donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu za 2017. godinu
(Zaključak Klasa: 363-01/16-01/71, Urbroj: 2103/01-02-18-13, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 6.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Izmjena i
dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu.
Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda.
U raspravi su sudjelovali Nenad Nekvapil, Davorin Posavac, Dario Hrebak i
Ivan Ivančić.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se više nitko nije javio za raspravu stoga
daje na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 9 glasova
„uzdržan“ donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu
(Izmjene i dopune Klasa: 363-01/17-01/67, Urbroj: 2103/01-02-18-8, prilažu se ovom
zapisniku i njegov su sastavni dio.
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TOČKA 7.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje I. izmjena i
dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu.
U raspravi su sudjelovali Mirjana Horvatić, Dario Hrebak, Jasna Višnjević,
Ante Topalović, Mirela Bašić. Nenad Nekvapil.
Sa sjednice odlazi Višnja Biljan pa su na sjednici nazočna 23 vijećnika.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se više nitko ne javlja za raspravu, stoga
daje na glasovanje Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2018.
godinu.
Napominje da se sukladno članku 79. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 6/17, 1/18) izmjene i dopune
proračuna donose natpolovičnom većinom od ukupnog broja vijećnika.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 14 glasova „za“ i 8 glasova
„protiv“ ( u trenutku glasovanja u vijećnici su nazočna 22 vijećnika) donijelo
I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
(I.Izmjene i dopune Klasa: 400-08/18-01/2, Urbroj: 2103/01-02-18-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 8.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara.
Predlaže da i po ovoj točci dnevnog reda otvori raspravu. Konstatira da se
nitko nije javio za raspravu, stoga daje na glasovanje Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Grada Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 19 glasova „za“, 2 glasa
„protiv“ i 1 glasom „uzdržan“ (u trenutku glasovanja u vijećnici su nazočna 22
vijećnika ) donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: 940-01/18-01/8, Urbroj: 2103/01-02-18-4, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
TOČKA 9.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
osnivanju Poslovne zone Korenovo.
Predlaže da i po ovoj točci dnevnog reda otvori raspravu, a kako se nitko nije
javio daje na usvajanje Prijedlog odluke o osnivanju Poslovne zone Korenovo.
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Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o osnivanju Poslovne zone Korenovo
(Odluka Klasa: 302-01/18-01/4, Urbroj: 2103/01-02-18-4, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
TOČKA 10.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje:
a) Odluke o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i
postavljanja novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovara;
b) Pravilnika o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i
postavljanja novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovara.
Otvara raspravu po obadvije podtočke ove točke dnevnog reda. Konstatira da
se nitko nije javio za raspravu stoga daje na glasovanje Prijedlog odluke o
sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja abzestnih pokrova i postavljanja novog
pokrova na objektima s područja grada Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
a)
ODLUKU
o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanje
novog na objektima s područja grada Bjelovara
(Odluka Klasa: 402-07/17-01/13, Urbroj: 2103/01-02-18-4, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
b)
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Prijedlog pravilnika o
sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja abzestnih pokrova i postavljanja novog
pokrova na objektima s područja grada Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
PRAVILNIK
o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanja
novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovar
(Pravilnik Klasa: 351-01/17-01/33, Urbroj: 2103/01-02-18-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 11.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac, kčbr. 3735, k.o. Grad
Bjelovar.
Predlaže da i po ovoj točci dnevnog reda otvori raspravu.

25

U raspravi su sudjelovali Davorin Posavac, Jasna Višnjević, Ante Topalović,
Dario Hrebak, Antun Korušec, Sonja Novak, Nenad Nekvapil i Bruno Zadro.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se više nitko nije javio za raspravu stoga
daje na glasovanje Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik –
Lepirac, kčbr.3735, k.o. Grad Bjelovar.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 14 glasova „za“ i 9 glasova
„“uzdržan“ donijelo
ODLUKU
o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac
k.č. br. 3735, k.o Grad Bjelovar
(Odluka Klasa: 944-01/18-01(8, Urbroj: 2103/01-02-18-4, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
TOČKA 12.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz razmatranje Izvješća o
radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine, te otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za raspravu daje na usvajanje Izvješće o radu
Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine.
Nakon glasovanja utvrđuje d je Gradsko vijeće sa 14 glasova „za“ i 9 glasova
„protiv“ donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara
za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine
(Zaključak Klasa: 011-01/18-01/1, Urbroj: 2103/01-02-18-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavi dio).
TOČKA 13.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz razmatranje Godišnjeg
izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2017. godinu.
Poziva predsjednika Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara Matea Horvata
da da uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.
MATEO HORVAT daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na
usvajanje Godišnje izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za
2017. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Gradskog savjeta mladih
Grada Bjelovara za 2017. godinu
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(Zaključak Klasa: 021-01/18-01/6, Urbroj: 2103/01-02-18-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 14.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Plana
mreže dječjih vrtića na području grada Bjelovara.
Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, te kako se nitko nije javio za
raspravu daje na usvajanje Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području grada
Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
PLAN MREŽE
dječjih vrtića na području Grada Bjelovara
(Plan Klasa: 601-01/18-01/2, Urbroj: 2103/01-02-18-4, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
TOČKA 15.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2018.
godinu.
Otvara raspravu i po ovoj točci dnevnog reda.
U raspravi su sudjelovali Ante Topalović, Zdravko Pavec i Mirela Bašić
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se više nitko nije javio za raspravu, stoga
daje na glasovanje Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih
prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u Gradu Bjelovaru za 2018. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu
Bjelovaru za 2018. godinu
(Odluka Klasa: 602-02/18-01/12, Urbroj: 2103/01-02-18-5, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
TOČKA 16.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na:
a) I dimnjačarskom području
b) III dimnjačarskom području
c) IV dimnjačarskom području
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Otvara raspravu po svim podtočkama ove točke dnevnog reda.
Kako se nitko nije javio za raspravu, daje na glasovanje Prijedlog odluke o
odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I
dimnjačarskom području grada Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
a)
ODLUKU
o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na I dimnjačarskom području Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: UP/I-311-05/18-01/1, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
b)
Daje na glasovanje Prijedlog odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova na III dimnjačarskom području grada Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na III dimnjačarskom području Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: UP/I-311-05/18-01/2, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
c)
Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Prijedlog odluke o odabiru
ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na IV
dimnjačarskom području grada Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: UP/I-311-05/18-01/3, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 17.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Zaključka o
prihvaćanju Informacije vezane uz nedonošenje Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom za 2017. godinu.
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, a
kako se nitko nije javio daje na usvajanje Prijedlog zaključka o prihvaćanju
Informacije vezane uz nedonošenje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom za 2017. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije Gradonačelnika vezane uz Izvješće o izvršenju plana
gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2017. godinu
(Zaključak Klasa: 351-01/17-01/6, Urbroj: 2103/01-02-18-5, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).

Sjednica je završena u 19,00 sati.

ZAPISNIK VODILA
Melita Birač,mag.iur.

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