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                                                                         KLASA: 021-05/18-01/07 
                                                                         URBROJ: 2103/01-02-18-3                
 
 

S K R A Ć E N I    Z A P I S N I K  
sa  11.  sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara održane 13.  rujna  

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, nazočno 19 vijećnika i to: 

 

 ANTE TOPALOVIĆ, NENAD MARTINOVSKI, IVAN ŠKALIČKI, VIŠNJA 
BILJAN, BORIS ABRAMOVIĆ, NENAD MRZLEČKI, IVAN RENIĆ, SLOBODAN 
ŽGANJER, MARIO HOLIČEK, BRANKO ROKSANDIĆ, RENATA CVJETKOVIĆ, 
IGOR CRNOMARIĆ, ŽELJKO PAVLEKOVIĆ, MIRJANA HORVATIĆ, ANTUN 
KORUŠEC, ZDENKA HENC, LIDIJA NOVOSEL, ELA NARANĐA i  NENAD 
NEKVAPIL.  

 

         Osim vijećnika sjednici su nazočni: DARIO HREBAK, gradonačelnik Grada 
Bjelovara, IGOR BRAJDIĆ i VALNA BASTIJANČIĆ ERJAVEC, zamjenici 
gradonačelnika Grada Bjelovara MIRELA BAŠIĆ, pročelnica Upravnog odjela za 
financije i javne prihode,  IVICA MARKOVINOVIĆ, pročelnik Upravnog odjela za 
komunalne djelatnosti i uređenje prostora, JASNA GRGIĆ ŠKAURIN, v.d. pročelnica 
Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove, NIKOLINA 
RAKNIĆ RISTIĆ, pročelnica službe za unutarnju reviziju, ŽELJKA VIZI, voditeljica 
Odsjeka za naplatu i pravne poslove, ZDRAVKO PAVEC, viši stručni suradnik za 
odgoj, obrazovanje i sport, ANDREA POSARIĆ, viša savjetnica za provedbu 
programa Europske unije i međunarodnu suradnju, DAVOR SUŠAK, viši stručni 
suradnik za stambene poslove,  ZORAN BIŠĆAN i JOSIP HEGED, predstavnici 
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 d.o.o. Bjelovar, SLOBODAN KALIČANIN, 
v.d. ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar, TATJANA BADROV, prodekanica 
Veleučilišta u Bjelovaru, MIRUŠKA LONČAR, predstavnica češke nacionalne 
manjine Grada Bjelovara,  MELITA BIRAČ, viša stručna suradnica za poslove 
Gradskog vijeća i ostale pravne poslove, GORDANA ŠTEFANAC, referentica za 
poslove Gradskog vijeća Grada Bjelovara i administrativne poslove. 
 

         Nakon izvođenja himne, predsjednik Gradskog vijeća poziva vijećnike da 
minutom šutnje odaju počast hrvatskim braniteljima.  



2 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje skraćeni zapisnik sa 9. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara, održane 7. lipnja 2018. godine. Pita 
vijećnike ima li primjedbi na navedeni skraćeni zapisnik. 

Kako nitko nije imao primjedbu, daje skraćeni zapisnik sa 9. sjednice 
Gradskog vijeća na usvajanje, te nakon glasovanja utvrđuje da je zapisnik 
jednoglasno usvojen. 

Zatim daje na usvajanje skraćeni zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Bjelovara, održane 18. srpnja 2018. godine.  

Konstatira da na zapisnik nije bilo primjedbi, te je nakon glasovanja 
jednoglasno usvojen.        
 

ANTE TOPALOVIĆ  navodi da su vijećnici Gradskog vijeća  prijedlog dnevnog 
reda današnje sjednice primili uz saziv za sjednicu. Predlaže da se dnevni red dopuni  
novim točkama, točkom 10. koja glasi: „Donošenje Odluke o odricanju od 
potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnine u 
vlasništvu Republike Hrvatske – zgrade na Trgu hrvatskih branitelja 14.“, zatim 
točkom 11. koja glasi: " Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Grada Bjelovara za 2018. godinu“, te točkom 12. koja glasi: „Donošenje Odluke o 
osnivanju Digitalnog inovacijskog centra „hub.in Bjelovar“.  

Pita vijećnike ima li još prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda.  
Kako nije više bilo prijedloga za izmjenu dnevnog reda daje isti na usvajanje, 

te nakon glasovanja utvrđuje da je dnevni red jednoglasno usvojen i glasi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Aktualni sat; 
 2. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara u 2018. 

godini; 
 3. Donošenje:  
a) Odluke o zaduživanju za dugoročni financijski kredit za energetsku obnovu 

II. osnovne škole i Dječjeg vrtića Bjelovar na Trgu A. G. Matoša; 
 b) Odluke o zaduživanju za dugoročni financijski kredit za energetsku obnovu 

područnih škola Ždralovi, Gudovac, V. Korenovo, N. Plavnice, Ciglena te Dječjeg 
vrtića u Radničkom naselju; 

 4. Donošenje Odluke o II. dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Bjelovara za 2018. godinu; 

 5. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama; 

 6. Donošenje: a) Odluke o donošenju III. (ciljanih) izmjena i dopuna 
Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara; b) Odluke o drugoj izmjeni Odluke 
o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;  

7. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje 
siječanj-lipanj 2018. godine; 

8. Donošenje:  
a) Rješenja o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ 

Bjelovar; 
 b) Rješenja o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar; 
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odricanju od potraživanja prema 

Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike 
Hrvatske obuhvaćenih „Poslovnom zonom Korenovo“. 



3 

 

10. Donošenje Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj 
u svrhu realizacije darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske – zgrade na 
Trgu hrvatskih branitelja 14; 

11. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Bjelovara za 2018. godinu; 

12. Donošenje Odluke o osnivanju Digitalnog inovacijskog centra „hub.in 
Bjelovar. 

 
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. Redoslijed pristiglih pitanja je sljedeći: Ela Naranđa, Mirjana Horvatić, Nenad 
Nekvapil, Zdenka Henc, Renata Cvjetković, Višnja Biljan, Mario Holiček, Slobodan 
Žganjer i Nenad Mrzlečki.  

 
ELA NARANĐA svoje pitanje upućuje pročelniku Ivici Markovinoviću. Zanima 

je zašto su parkovi i javne površine u Gradu Bjelovaru neuredni. Pitanje se odnosi na 
koševe za smeće koji su često potrgani ili ih nema, a ako ih i ima, prepuni su 
smećem, tu misli na Borik. Također navodi da se nakon vikenda po gradu može naći 
puno razbijenog stakla, koje se sa nogostupa ne očisti mjesecima.  

Nadalje pita kada će biti dovršeni radovi na infrastrukturi u ulici Vidikovac.  
Što se tiče prijedloga podsjeća da se na prošloj sjednici Gradskog vijeća 

govorilo da je Grad Bjelovar pao na ljestvici Instituta za javne financije iz razloga što 
nije pravovremeno objavio dokumente koje ta institucija zahtjeva da budu objavljeni. 
Stoga predlaže da ove godine Grad Bjelovar krene s uključivanjem građana u 
donošenje proračuna kroz online javnu raspravu. Uzori u tome nam mogu biti gradovi 
Sisak, Pula, Rijeka, Pazin i mnogi drugi. Predlaže da Grad Bjelovar putem portala 
proracun.hr napravi javno savjetovanje i na taj način dobije direktne prijedloge od 
građana o tome kako bi Proračun za 2019. godinu trebao izgledati. Ukoliko Grad 
Bjelovar želi biti još kreativniji, može se napraviti i mobilna aplikacija.  

 
IVICA MARKOVINOVIĆ navodi da se unazad nekoliko godina grad proširio 

tako da je i održavanje javnih površina sve veće. Podsjeća da se svake četiri godine 
vezano uz Zakon o komunalnom gospodarstvu provodi javni natječaj i javna nabava 
za uređenje i održavanje javnih površina. Što se tiče izvođača radova, osim našega 
komunalnog poduzeća, radove obavljaju i ugovorna poduzeća koja prođu na 
natječaju. Proračun koji se donosi za četverogodišnje razdoblje većinom je isti, što 
znači da imamo sve više površina koje održavamo, dok iznos sredstava ostaje isti.  
Naglašava da je u pripremi Proračun za iduću godinu i temeljem utvrđenih površina i 
većih potreba povećat će se sredstva za uređenje grada. Očekuje se i da će 
Komunalac proširiti svoje područje djelovanja, kao i ugovorna poduzeća koja će 
naredne četiri godine dobiti održavanje javnih zelenih površina. Navodi da je natječaj 
u pripremi i bit će raspisan  tijekom zime. Ne slaže se sa konstatacijom  vijećnice da 
je grad neuredan. Naglašava da je grad jako dobro uređen sa sredstvima koja 
izdvajamo za tu namjenu, te predlaže da se usporede ostali okolni gradovi. Što se 
tiče komunikacije Grada i građana, može samo reći da je ona jako dobra i otvorena  
kroz nekoliko foruma. Napominje da neće  u svima ulicama biti  postavljene kante za 
smeće jer za to i nema potrebe, niti Grad ima sredstava za to. Navodi da on stanuje u 
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ulici Vidikovac gdje nema kanti za smeće. Grad će u narednom razdoblju povećati 
ulaganja vezana za održavanje grada.  

Drugo pitanje vijećnice odnosilo se na završetak radova  u  Vidikovcu. Navodi 
da je krajem ove godine predviđen rok za izvršenje  radova, ali u Gradu očekujemo 
da će oni biti završeni u listopadu,  što je mjesec ili dva ranije od predviđenog roka.  

 
MIRELA BAŠIĆ navodi da Grad Bjelovar do sada nije upućivao Prijedlog 

proračuna na E-savjetovanje, ali u dogovoru sa gradonačelnikom Proračun za 2019. 
godinu, te Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu bit će upućeni na E- 
savjetovanje na internet stranice Grada Bjelovara.  

 
DARIO HREBAK dodaje još neka pojašnjenja, te se nadovezuje na  odgovor 

pročelnice Bašić. Smatra da je prijedlog vijećnice dobar, te navodi da ćemo u 
listopadu kod rebalansa Proračuna imati točan pokazatelj koliko smo sredstava 
potrošili, te koliki su nam prihodi.  Također dodaje da nama ne trebaju neke udruge 
koje nisu dovoljno osposobljene pa na vrijeme ne pregledaju stranice gradova kako 
bi donijele pravi zaključak o transparentnosti. Grad Bjelovar želi biti transparentan, te 
navodi da idući tjedan idemo sa tenderom vezanim uz digitalizaciju Grada za što je 
predviđeno oko milijun kuna. Također ćemo nastojati pronaći i dodatna sredstva za 
mobilnu aplikaciju, odnosno općenito za aplikaciju na kojoj bi građani mogli sami 
kreirati Proračun grada tako da bi Grad imao uvid u ankete. Na taj način Grad bi 
napravio još jedan korak više prema transparentnosti, stoga podržava prijedlog 
vijećnice Naranđe. Navodi da će se Grad Bjelovar  uvrstiti u popis gradova koji  će ići 
na E-savjetovanje vezano za izradu Proračuna.  

 
MIRJANA HORVATIĆ svoje pitanje upućuje gradonačelniku, te pita zašto se 

Grad Bjelovar ponovno zadužuje za 3.654.692,00 kn, ako se već ove godine zadužio 
za 14.000.000,00 kn. Napominje da je izvršenje Proračuna za prvih šest mjeseci  
2018. godine manje za 30% od prvih šest mjeseci 2017. godine. Također navodi da 
je Grad 2017. godinu završio s minusom od 1.258.450,44 kn. Zanima je kako to da u 
godinu dana od viška prihoda iz 2016. godine od 4.311.189,78 kn Grad dođe u 
situaciju da se mora kreditno zaduživati. Smatra da bi Grad Bjelovar trebao moći iz 
svoga Proračuna sufinancirati projekte na kojima je prošao bez obzira da li se radi o 
EU ili nacionalnih fondovima.  
 Nadalje pita kada će krenuti radovi na Aglomeraciji Rovišće – Bjelovar, znamo 
da je ugovor potpisan prije sedam mjeseci, a radovi još nisu započeli.  
 
 DARIO HREBAK navodi da će odgovoriti  na prvo pitanje vijećnice, dok će na 
drugo pitanje odgovor dati gospodin Bišćan predstavnik Komunalca d.o.o.  jer ima 
točnije informacije. Što se tiče projekta Aglomeracije naglašava da je on pri kraju, a 
konkretnije informacije kako je već rekao dat će gospodin Zoran Bišćan. Vjeruje da 
ćemo do kraja godine ići u raspisivanje javnog natječaja vezanog uz Aglomeraciju.  
 Što se tiče pitanja vijećnice Horvatić zašto se Grad Bjelovar ponovno 
zadužuje, podsjeća da je još kao oporbeni vijećnik kritizirao tadašnju vlast zbog 
neuspješnog privlačenja sredstava iz EU fondova. Tadašnja vlast držala je Proračun 
stabilnim, što smatra dobrim. On je pobornik da u ovom današnjem vremenu u kojem 
ima novca gdje god da se okrenete treba riskirati i stvarati razvojne projekte za 
budućnost grada. Naglašava da to nije moguće iz Proračuna Grada, budući da su 
naši prihodi i rashodi slični. Grad nije privatna firma čiji je cilj zarada, već je  naš  cilj 
da ostvarimo što više želja građana. Naglašava da sa europskim novcem možemo 
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napraviti četiri do pet puta više nego da sve radimo s vlastitim sredstvima. Prošle 
godine od kada su preuzeli vlast u Gradu  povukli su 44 milijuna kuna sredstava EU 
projekata što je većinom realizirano prošle godine, dok je manji dio realiziran ove 
godine. Grad je od 1. siječnja 2018. godine do 1. rujna 2018. prijavio projekata u 
iznosu 127 milijuna kuna. Što se tiče učešća gradova u EU fondovima, taj iznos je  
25%. Stoga pojašnjava da je to nemoguće realizirati ukoliko nemamo svojih 
sredstava. Grad je u zadnjih godinu dana uštedio 1,5 milijuna kuna na plaćama 
zaposlenika jer nismo nikoga zaposlili iako je puno ljudi otišlo u mirovinu. Ove godine 
će Proračun po izvornim prihodima biti veći od 10 do 12 milijuna kuna iako nam ni to 
nije dovoljno. Podsjeća da smo snizili cijene vrtića, također smo subvencionirali i 
udžbenike za osnovne škole. Navodi da je Grad i većinu prijedloga koji su dolazili od 
strane oporbe uvažio, ali napominje da to sve košta. Grad puno prihoduje, ali su 
veliki i rashodi. Podsjeća da je i prošle godine rekao da kada prođemo na 
natječajima, najprije moramo sve radove platiti, a tek nakon toga tražiti povrat 
sredstava. Također navodi da nam je ove godine u osmom mjesecu nedostajalo 6 
milijuna kuna jer smo imali povrat poreza građanima.  S druge strane zadužujemo se 
po kamatnoj stopi od 0,25%, sada je prilika zadužiti se po tako niskoj kamati. 
Podsjeća da je Grad Bjelovar 2007. godine bio zadužen 26 milijuna kuna što će biti i 
danas ako Vijeće donese Odluku o zaduživanju. Podsjeća da je 2007. godine 
kamatna stopa bila puno veća. Ukoliko ne podržimo ove odluke o zaduživanju, tada 
ćemo za 3 mjeseca biti ukupno dužni 7 milijuna kuna. Predlaže da vijećnici odluče da 
li ćemo biti hrabri i ići u energetsku obnovu svih škola i vrtića na području grada gdje 
ćemo uštedjeti od 70 do 80 % sredstava na energetskim troškovima. Pojašnjava da 
će ušteda na energetskim troškovima vraćati ratu kredita.  Također podsjeća da je i 
bivša gradska vlast bila nisko zadužena, ali i ova vladajuća struktura u Gradu bez 
obzira na podizanje kredita još uvijek neće biti jako zadužena, odnosno bit ćemo 
zaduženi 35% od ukupne moguće zaduženosti. Također ćemo pomoći sami sebi da 
održavamo likvidnost Proračuna. Mi smo ove godine Proračun podignuli za 100 
milijuna kuna, ali vidimo da ga nećemo moći potrošiti i to ne zbog nas već zbog 
državnih tijela i državnog aparata koji to sporo provodi. Navodi da su novci osigurani i 
to 44 milijuna kuna u prošloj godini kao što je rekao. Također ističe da će biti 
zadovoljan ako od 127 milijuna kuna realiziramo 60 do 70 milijuna kuna. Stoga moli 
vijećnike za podršku jer će nam  likvidnost biti ugrožena.  
 
 ZORAN BIŠĆAN odgovara na pitanje vijećnice, vezano uz izradu aplikacije. 
Pojašnjava da se radi o izradi studijsko projektne dokumentacije za Aglomeraciju 
Bjelovar – Gudovac – Rovišće. Ističe da su u ponedjeljak 11. rujna odradili zadnju 
kontrolu kroz terenski obilazak nadležnih tijela i to Ministarstva zaštite okoliša i 
energetike i djelatnika Hrvatskih voda. Njihov zadatak je bio dati ocjenu projektima. 
Naglašava da je njihov projekt ocijenjen kao spreman za aplikaciju. Nakon toga slijedi 
poziv sa njihove strane za prijavu projekta na izgradnju. To znači da čim dobiju poziv 
sa njihove strane oni će aplikaciju prijaviti za izgradnju. Nakon toga radi se paralelno 
provjera natječajne dokumentacije, zatim se potpisuje ugovor o dodjeli besplatnih 
sredstava i ugovor o sufinanciranju, a nakon toga slijedi javna nabava. Oni očekuju 
da će to sve uspjeti odraditi do kraja godine, te naglašava da se radi o prvoj fazi, čija 
procijenjena vrijednost iznosi 208 milijuna kuna. Također pojašnjava da uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda moraju uskladiti s europskim direktivama a to je 
izdvajanje dušika i fosfora. Navodi da se radi o izgradnji 14 km vodovoda u općini 
Rovišće. Zatim se radi o 10 km izgradnje kanalizacije istok u gradu Bjelovaru što 
obuhvaća naselja Ždralove, Prokljuvane i Novoseljane. Tu je i 5 km izgradnje 
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kolektora odvodnje u Gudovcu, te 2,5 km izgradnje kolektora odvodnje u samom 
gradu. Imamo i 6 km rekonstrukcije vodovodne mreže u gradu, a sve to je vezano uz 
cjelokupnu aplikaciju. Tu se radi o fazi 1., a faza 2. obuhvaća sve ostalo u što spada i 
dodatnih 70 km mreže odvodnje. Napominje da se i u Bjelovaru faza 2. radi 
paralelno.  
 
 NENAD NEKVAPIL ističe da ga veseli što se obnavljaju sve osnovne škole. 
Naglašava da u III. osnovnoj školi fali 12 učionici kako bi učenici mogli nastavu 
pohađati u jednoj smjeni. Smatra da ako se uređuju škole u kojima nema puno 
učenika, a pitanje je da li će ih i biti zbog ekonomske situacije u državi, treba 
isključivo dati prioritete školi kao što je III. osnovna škola. Pitanje je postavio u ime 
profesora te škole koji tvrde da ima dovoljno prostora kod škole kako bi se omogućila 
dogradnja potrebnih učionica.  
 Drugo pitanje već je postavila vijećnica Ela Naranđa, a odnosilo se na radove 
u Vidikovcu. Navodi da radovi na toj lokaciji u ovom trenutku izgledaju kao staza 
Pariz – Dakar. Na toj lokaciji sada nema nikakvih strojeva. Naglašava da ne bih volio 
da obnova te ulice završi kao što je slučaj sa brzom cestom, jer dok nam Virovitica taj 
problem ne riješi nećemo  imati brzu cestu.  
 Što se tiče njegovog prijedloga, podsjeća da smo na jednoj od sjednica 
Gradskog vijeća govorili o rekreacijskom centru Borik. Tada je govorio o izvoru na 
tome području i mogućnost izgradnje  jezera, te navodi da su teren obišli.  Napominje 
kako Hrvatska vojska vojarnu u Bjelovaru ne smatra perspektivnom i kroz 5 godina 
doći će do njenog  zatvaranja. On osobno, ali i njegova stranka smatraju da bi 
kompleks koji obuhvaća sadašnja vojarna u budućnosti mogao biti veleučilišni 
kampus što bi se jako dobro uklopilo uz rekreacijski centar koji nema problema sa 
širenjem. Stoga predlaže da gradonačelnik, odnosno Gradska uprava pokrene 
razgovore sa Vladom Republike Hrvatske, odnosno sa Ministarstvom obrane vezano 
uz prostor poligona, te mogućnosti izgradnje rekreacijskog centra, odnosno 
veleučilišnog kampusa.  
 
 VALNA BASTIJANČIĆ ERJAVEC odgovara na pitanje vezano uz dogradnju 
III. osnovne škole. Navodi da Grad sustavno razmišlja o rješavanju problema 
jednosmjenske nastave u navedenoj školi. Vezano uz prostor oko škole, podsjeća da 
je već i ranije u planu bila dogradnja škole za što su bili izrađeni i projekti, ali je 
nadležno ministarstvo dalo negativan odgovor. Ministarstvo ima svoje odluke koje se 
odnose na pedagoški standard i mogućnost primanja učenika u jednoj smjeni. 
Naglašava da Grad niti može, a niti smije dograđivati školu bez dozvole ministarstva. 
Što se tiče dogradnje škole, napominje da  Grad razmišlja da to riješi na neki drugi 
način, možda kupnjom nekretnine ili preuređenjem postojećih kapaciteta. Grad 
trenutno nema konkretno rješenje za rješavanje toga problema.  
 Vezano uz prijedlog vijećnika koji se odnosio na studentski kampus na 
prostoru  sadašnje vojarne, navodi da Grad za sada nema službenu informaciju koju 
je iznio gospodin Nekvapil da se vojarna seli. Prijedlog koji je iznio vijećnik  hvale je 
vrijedan jer ima dosta gradova koji su svoje napuštene vojarne prenamijenili u 
studentske kampuse.  
 
 ZDENKA HENC svoje pitanje upućuje pročelniku Markovinoviću. Zanima je da 
li je u planu investicija za iduću godinu koja se odnosi na pripremu uređenja i 
izgradnju poprečnih kolno-pješačkih staza sa Đurđevačke ceste na ulicu Borisa 
Papandopula, odnosno ulicu Jakova Gotovca, obzirom da djeca iz osnovne i srednje 
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škole  već godinama koriste  poprečne neuređene prolaze koji nisu niti pošljunčani, a 
upravo je iz ovog dijela naselja  broj djece u porastu. Podsjeća da je uređenje staza 
predviđeno postojećim Detaljnim urbanističkim planom. 
 Drugo pitanje odnosi se na izgradnju kolno-pješačke staze u Pakračkoj ulici  u 
blizini KTC-a dužine 200 metara koja nije uređena.  
 
 IVICA MARKOVINOVIĆ navodi da će najprije odgovoriti gospodinu Nekvapilu 
vezano uz uređenje ulice  Vidikovac. Ističe da je to ulica gdje on stanuje, te se i sam 
vozi navedenom  trasom. Naglašava da će Vidikovac za dva mjeseca izgledati kao 
autocesta, a već 50 godina izgleda kao Pariz – Dakar.  
 Što se tiče investiranja u pješačke staze, ističe da je Grad ove godine 
investirao u uređenje  5 km pješačkih staza. Iduće godine Grad će sigurno razmotriti 
sve prijedloge, tako da će se vidjeti gdje je najpotrebnije urediti pješake staze. Ističe 
da i mjesni odbori, ukoliko imaju prijedloge, iste dostave u Grad, gdje će se   
razmotriti i ako se ukaže potreba uvrstiti u program uređenja staza za iduću godinu. 
Također dodaje da će iduće godine izvori financiranja biti i od strane MUP-a vezano 
uz sigurnost u prometu.  
 Što se tiče pitanja vezanog uz pješačku stazu u Pakračkoj ulici, pojašnjava da 
po završetku izgradnje obilaznice i gradnje kružnoga toka, doći će najvjerojatnije i do 
nove regulacije prometa na tom dijelu. Postoji i prijedlog od strane policije da se taj 
dio ulice pretvori u jednosmjernu, a to bi značilo da bi se samo ulazilo u Pakračku 
ulicu bez mogućnosti izlaza. Pojašnjava da ima nekoliko novih izlaza, tako da 
uređenje kolno pješačke staze na tom dijelu neće biti neki veći problem. Ističe da  
dok se ne napravi nova regulacija nema svrhe rješavati uređenje staze o kojoj je 
govorila gospođa  Henc.  
 
 RENATA CJETKOVIĆ pitanje upućuje gradonačelniku, te podsjeća da je prije 
pola godine bilo najavljeno pokretanje projekta dvosmjenskog rada u dječjim vrtićima. 
Zanima je što je s tim projektom, te kada možemo očekivati dvosmjenski rad u 
vrtićima.  
  
 DARIO HREBAK podsjeća da su na zadnjem sastanku koji su imali u 
Ministarstvu demografije i socijalne skrbi dobili informaciju da će se krajem rujna 
potpisivati ugovori, a sa nekim od gradova ugovori su potpisani. Ističe da je tada 
pitao u ministarstvu što je s našim projektom, gdje je dobio odgovor da će 
potpisivanje ugovora biti krajem rujna ili početkom listopada. Pojašnjava da se radi o 
projektu koji iznosi 15 milijuna kuna bespovratnih sredstava, gdje će se zaposliti  46 
osoba u gradskim, ali i u privatnim vrtićima. Navodi da će 20% sredstava ići za 
obnovu unutrašnjosti interijera vrtića, dok će 20% sredstava biti usmjereno za 
materijalne troškove, 10% sredstava bit će usmjereno za edukaciju zaposlenika, dok 
će 50% sredstava biti za plaće zaposlenika u iduće 2 godine. Naglašava da su za 
ovaj projekt bili pohvaljeni jer je projekt napisan po pravilima struke. Koliko ima 
informacija vezanih uz gradove koji su se prvi prijavili i koji su ušli u prve dvije grupe,  
nije bilo niti jedne odbijenice.  Obzirom na pohvale koje su dobili vjeruje da će i naš 
projekt proći, samo ćemo morati pričekati na potpisivanje ugovora.  
 
 VIŠNJA BILJAN  pojašnjava da nije  znala kome da uputi svoje pitanje, stoga 
ga upućuje zamjenici gradonačelnika, a vezano je uz provedbu Odluke o 
jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje udžbenika i radnih bilježnica koja 
odluka je donesena u srpnju ove godine na sjednici Gradskog vijeća. Podsjeća da je 
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u obrazloženju Odluke bilo navedeno da će se sredstva u iznosu od 300,00 kn 
uplatiti na tekući račun roditelja, odnosno skrbnika. Vjeruje da su i drugi vijećnici imali 
upite od strane roditelja budući da se proširila priča da je potrebno otvarati žiro 
račune kako bi dobili navedena sredstva od Grada. Zanima je tehnički dio provedbe 
ove odluke, stoga pita zbog čega je došlo do toga da se odluka nije provodila na 
način kako su je vijećnici i donijeli na sjednici Gradskog vijeća. Navodi da je u 
obrazloženju kako je već i navela pisalo da će se sredstva isplatiti na tekuće računa 
roditelja. Pita zbog čije pogreške je došlo u tehničkom dijelu do nesporazuma. 
Smatra da su vijećnici dužni to znati, a osobno je doživjela neugodnosti  jer su je neki 
građani pitali da li vijećnici znaju zašto dižu ruku na sjednicama Gradskog vijeća.  
 
 MIRELA BAŠIĆ odgovara na pitanje vijećnice Biljan, te pojašnjava da je u 
članku 3. Odluke o jednokratnom financiranju udžbenika i radnih bilježnica koju je 
Gradsko vijeće donijelo na sjednici održanoj 18. srpnja 2018. godine  naveden način 
isplate, odnosno isplata na račun roditelja, odnosno skrbnika učenika. Navodi da  
činjenica da je u obrazloženju navedene Odluke ostala definicija računa kao tekući, 
ne mijenja navedenu Odluku koja je donesena na Gradskom vijeću, kao niti obavijest 
koja je sadržavala uputu o isplati na žiro račun. Navodi da je Grad Bjelovar uputio 
službeni upit Ministarstvu financija, odnosno Poreznoj upravi o načinu isplate koji 
odgovor još uvijek nisu dobili. Također ističe da su nas u  Poreznoj upravi u ispostavi 
Bjelovar uputili na jednu obavijest Porezne uprave iz 2014. godine, u kojoj je 
navedeno da se isplate, odnosno subvencije koje isplaćuje lokalna samouprava 
omogućuju svima koji zadovoljavaju određene uvjete, ne prikazuju na obrascu  
JOPPD gdje je konkretno navedeno subvencioniranje cijene udžbenika za sve 
učenike bez obzira na njihov socijalni status. To znači da je navedeni primitak 
neoporeziv i isti se može isplatiti kako na tekući, tako i na žiro račun roditelja, 
odnosno skrbnika, te roditelja koji imaju otvoren zaštićeni račun. Pojašnjava da su 
kontaktirali i druge porezne savjetnike i konzultantske kuće, te  druge gradove koji su 
potvrdili ovakav stav. Navodi da  je u konačnoj obavijesti Grada Bjelovara od 5. rujna 
navedeno da se isplata može izvršiti na bilo koji od ova tri računa.  
 
 MARIO HOLIČEK postavlja pitanje zamjeniku gradonačelnika gospodinu 
Igoru Brajdiću. Zanima ga kakva je situacija sa zonom Korenovo.  
 Drugo pitanje upućuje gradonačelniku, te navodi da ga zanima kakvo je stanje 
sa EU fondovima i da li ćemo imati dovoljno sredstava za EU projekte.  
 
 IGOR BRAJDIĆ navodi da ćemo nakon ove točke dnevnog reda imati 
donošenje Odluke o otpisu svih potraživanja  RH vezanih uz dobivanje zemljišta od 
Republike Hrvatske za zonu Korenovo. Pojašnjava da se ovdje radi o  tehničkom 
usklađenju koje jedinice lokalne samouprave moraju napraviti prema RH kada se radi 
o darovanju. Podsjeća da  smo isti slučaj imali kod darovanja zemljišta za Gradski 
stadion. Što se tiče zone Korenovo podsjeća da smo u prvoj fazi od RH tražili 55 
hektara, dok sada tražimo 83,8 hektara zemljišta. Napominje da smo u 
svakodnevnom kontaktu sa Ministarstvom gospodarstva, te smo sa njima usuglasili 
sve činjenice. Dokumentacija je upućena u Ministarstvo državne imovine i krajem 
godine očekujemo pozitivno rješenje vezano za uspostavu Poslovne zone Korenovo.  
 
 DARIO HREBAK podsjeća da smo prošle godine povukli rekordnih 44 milijuna 
kuna sredstava iz fondova dok je oporba govorila da to nećemo uspjeti. Naglašava 
da je većina projekta već napravljena, dok je dio projekata ušao i u 2018. godinu. 
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Ove godine imamo projekata za 127 milijuna kuna prijavljenih na EU fondove, a 
vjeruje da će dvije trećine projekta biti i realizirano. Stoga želi pohvaliti gospođe 
Andreu Posarić  i Ivanu Bekavac, kao i još neke naše djelatnike koji rade  u EU timu 
na projektima. Pohvaljuje i gospođu Ivanu Jurković Pišćević  direktoricu Tehnološkog 
parka zajedno sa njezinim timom kao i našeg vanjskog konzultanta Logičku matricu.  
Podsjeća na neke komentare vezane uz usluge vanjskog konzultanta, te pojašnjava 
da nitko ne bi sam mogao izraditi i prikupiti potrebnu dokumentaciju  za prijavu na EU 
projekte. Osvrće se i na likvidnost Proračuna što će sigurno biti problem što može 
već sada reći. Neke stavke u Proračunu ćemo rezati, tako da će biti manje sredstava 
za određene komunalne investicije iako ne znači da nećemo ništa raditi. Radit ćemo 
koliko ćemo moći, ali će prednost imati EU projekti. Smatra da ne bi bilo dobro da 
radimo projekte isključivo sa svojim sredstvima. Njegova je želja da svake godine 
podignemo Proračun Grada za 100 milijuna kuna na EU projektima. Predlaže da 
nastavimo raditi istim tempom, jer jedna manja greška može dovesti do urušavanja 
cijeloga projekta. Naglašava da prema službenim informacijama Ministarstva 
financija Grad Bjelovar je sa začelja liste došao na četvrto mjesto po uspješnosti 
povlačenja sredstava iz EU fondova i iz vanjskih financiranja. Gledajući samo 
povlačenja sredstva iz EU fondova Grad Bjelovar je na desetom mjestu. Uvjeren je 
da ćemo u 2018. godini biti među pet gradova uspješnih po povlačenju sredstava iz 
EU fondova. Naglašava da je povlačenje sredstava iz EU fondova prioritet sviđalo se 
to nekome u Gradskom vijeću ili ne, ali zna da će se sviđati bjelovarskim građanima.  
 
 SLOBODAN ŽGANJER navodi da ga zanima da li Grad Bjelovar ima interes i 
mogućnost rješavanja zapuštenog prostora na parceli u zoni Lepirac na kojoj je 
poduzeće Pevec započelo i prekinulo izgradnju centra. Taj prostor je sve više 
zapušten i nagrđuje sliku ostatka  poslovne zone. Taj prostor je i opasan za život 
djece i mladih koji imaju slobodan pristup navedenim objektima. Njemu je jasno da je 
taj objekt u privatnom vlasništvu, ali bi Grad svejedno trebao nešto poduzeti.  
 
 IGOR BRAJDIĆ navodi da i njega kao građanina Bjelovara zanima taj 
problem. Navodi da smo u ovom trenutku kao Grad nemoćni u rješavanju navedenog 
problema. Pojašnjava da se ovdje radi o sudskom procesu između Croatie osiguranja 
i tvrtke Pevec. Po njegovim informacijama tu je zgradu kupila Croatia osiguranje, a 
tvrtka Pevec osporava navedenu kupnju. Navedeni slučaj nalazi se na sudu i u ovom 
trenutku ne možemo ništa napraviti po tome pitanju.  
 
 NENAD MRZLEČKI  svoje pitanje upućuje Upravnom odjelu za komunalne 
djelatnosti i uređenje prostora. Navodi da nakon nedavnog završetka vrijednog 
projekta kružnog toka na sjevernoj bjelovarskoj obilaznici, veliku opasnost za pješake 
i bicikliste predstavlja dio prometnice od kružnog toka do završetka pješačko-
biciklističke staze u ulici Petra Biškupa Vene. Zanima ga da li je na ovoj dionici od 
nekoliko stotina metara predviđena izgradnja pješačko-biciklističke staze, te ukoliko 
je, zanima ga kada će to biti. Napominje kako je ova prometnica prilično opterećena 
kako automobilskim, tako i kamionskim prometom jer veliki dio vozila ovim putem 
ulazi u grad sa sjeverne obilaznice.  
 Također pita da li je u planu obnova prometnice u Ivanovčanskoj ulici (od 
kružnog toka do srednjoškolskog centra do ulice Petra Biškupa Vene). Navodi da je 
prometnica duže vrijeme u vrlo lošem stanju kojom  prolazi veli broj vozila posebice u 
jutarnjim i poslijepodnevnim satima.  
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 IVICA MARKOVINOVIĆ odgovara na pitanje vezano uz Ulicu Pere Biškupa 
Vene i raskrižja u Gornjim Plavnicama, te obilaznice. Navodi da je u planu spajanje  
staze i ulične rasvjete. Pojašnjava da je snimljeno i stanje mosta na tom području. 
Također  je napravljena i analiza na području grada kojim redom bi se izvodili radovi. 
Smatra da će  most i staza možda  biti u planu za iduću godinu.  
 Što se tiče Ivanovčanske ulice ističe da je ona vezana uz Aglomeraciju. To 
znači da će nakon izgradnje kanalizacije doći na red i ti radovi, a izrađena je i  
dokumentacija. 
 

TOČKA 2.  
 

ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluka o 
dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara u 2018. godini. 
  
 LIDIJA NOVOSEL daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.  
   
 ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na 
glasovanje prijedloge za dodjelu javnih priznanja.  
 

1) Predlaže da Gradsko vijeće Grada Bjelovara dodijeli Zlatnu plaketu «Grb 
Grada Bjelovara» Antunu Vujnoviću iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području 
gospodarstva. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Odluku 
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“  

(Odluka Klasa: 061-01/18-01/25, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio).  

 
2) Predlaže da Gradsko vijeće Grada Bjelovara dodijeli Zlatnu plaketu «Grb 

Grada Bjelovara» dr.sc. Željku Karauli iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području 
znanosti. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Odluku 
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“  

(Odluka Klasa: 061-01/18-01/16, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio).  

 
 

3) Predlaže da Gradsko vijeće Grada Bjelovara dodijeli Zlatnu plaketu «Grb 
Grada Bjelovara» Branku Medaku (posmrtno), za izuzetne uspjehe na području 
kulture. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Odluku 
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“  

(Odluka Klasa: 061-01/18-01/19, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio).  
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4) Predlaže da Gradsko vijeće Grada Bjelovara dodijeli Zlatnu plaketu «Grb 

Grada Bjelovara» Ogranku Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora Bjelovar, za 
izuzetne uspjehe na području odgoja i obrazovanja. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Odluku 
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“  

(Odluka Klasa: 061-01/18-01/07, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio).  

 
5) Predlaže da Gradsko vijeće Grada Bjelovara dodijeli Zlatnu plaketu «Grb 

Grada Bjelovara» dr.sc. Borisu Kirinu, dr.med. iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na 
području zdravstva. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Odluku 
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“  

(Odluka Klasa: 061-01/18-01/10, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio).  

 
6) Predlaže da Gradsko vijeće Grada Bjelovara dodijeli Zlatnu plaketu «Grb 

Grada Bjelovara» Kuglačkom klubu Bjelovar, za izuzetne uspjehe na području sporta. 
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  

 
Odluku 

o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“  
(Odluka Klasa: 061-01/18-01/20, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom zapisniku 

i njegov je sastavni dio).  
 

7) Predlaže da Gradsko vijeće Grada Bjelovara dodijeli Zlatnu plaketu «Grb 
Grada Bjelovara» Željku Čerepinku iz Bjelovara, za izuzetan doprinos u 
Domovinskom ratu. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Odluku 
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“  

(Odluka Klasa: 061-01/18-01/08, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio).  

 
 

8) Predlaže da Gradsko vijeće Grada Bjelovara dodijeli Zlatnu plaketu «Grb 
Grada Bjelovara» Željku Pleskaltu, profesoru povijesti i socijologije iz Bjelovara, za 
izuzetne uspjehe na području arhivistike. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Odluku 
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“  

(Odluka Klasa: 061-01/18-01/14, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio).  
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9) Predlaže da Gradsko vijeće Grada Bjelovara dodijeli Pečat Grada Bjelovara 

Daliboru Čermaku, obrtniku iz Bjelovara, za značajan doprinos na području 
gospodarstva.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Odluku 
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 

(Odluka Klasa: 061-01/18-01/09, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio).  

 
 10) Predlaže da Gradsko vijeće Grada Bjelovara dodijeli Pečat Grada 
Bjelovara Ljerki Ljevaković-Baričević iz Bjelovara, za značajan doprinos u radu sa 
stradalnicima Domovinskog rata.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Odluku 
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 

(Odluka Klasa: 061-01/18-01/05, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio).  

 
11) Predlaže da Gradsko vijeće Grada Bjelovara dodijeli Pečat Grada 

Bjelovara Slavenu Klobučaru iz Tomaša, za značajan doprinos na području kulture.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  

 
Odluku 

o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 
(Odluka Klasa: 061-01/18-01/13, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom zapisniku 

i njegov je sastavni dio).  
 

12) Predlaže da Gradsko vijeće Grada Bjelovara dodijeli Pečat Grada 
Bjelovara Zlatku Saboloviću, dipl.oec. iz Bjelovara, za značajan doprinos na području 
kulture.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Odluku 
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 

(Odluka Klasa: 061-01/18-01/11, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio).  

 
 13) Predlaže da Gradsko vijeće Grada Bjelovara dodijeli Pečat Grada 
Bjelovara Dječjem vrtiću “Osmijeh”, za značajan doprinos na području odgoja i 
obrazovanja. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Odluku 
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 

(Odluka Klasa: 061-01/18-01/22, Urbroj: 2103/01-02-18-2, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio).  
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TOČKA 3.  
 

 ANTE TOPALOVIĆ daje kratke uvodne napomene vezane uz donošenje: 
a) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za energetsku obnovu 

II. osnovne škole i Dječjeg vrtića Bjelovar na Trgu A.G. Matoša  

b) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za energetsku obnovu 

područnih škola Ždralovi, Gudovac, V. Korenovo, N. Plavnice, Ciglena i 

Dječjeg vrtića Bjelovar u Radničkom naselju. 

 
U raspravi su sudjelovali Nenad Nekvapil, Dario Hrebak, Mirjana Horvatić i 

Antun Korušec.  
 
 ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se više nitko nije javio za raspravu, stoga 
daje na glasovanje Prijedlog odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za 
energetsku obnovu II. osnovne škole i Dječjeg vrtića Bjelovar na Trgu A. G. Matoša. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 16 glasova „za“, 2 glasa 
„protiv“ i 1 glasom „uzdržan“ donijelo  
 
a) 
 

Odluku 
o zaduživanju za dugoročni financijski kredit za energetsku obnovu II. OŠ i 

Dječjeg vrtića Bjelovar na Trgu A. G. Matoša 
(Odluka Klasa: 403-02/18-01/08, Urbroj: 2103/01-02-18-4, prilaže se ovom zapisniku 

i njegov je sastavni dio).  
 
b) 
 
 ANTE TOPALOVIĆ daje na glasovanje Prijedlog odluke o zaduženju za 
dugoročni financijski kredit za energetsku obnovu područnih škola Ždralovi, Gudovac, 
V. Korenovo, N. Plavnice, Ciglena i Dječjeg vrtića Bjelovar u Radničkom naselju. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 16 glasova „za“, 2 glasa 
„protiv“ i 1 glasom „uzdržan“ donijelo 

 
Odluku 

o zaduženju za dugoročni financijski kredit za energetsku obnovu područnih 
škola Ždralovi, Gudovac, V. Korenovo, N. Plavnice, Ciglena i dječjeg vrtića 

Bjelovar u Radničkom naselju 
(Odluka Klasa: 403-02/18-01/09, 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 Odluke o II. 
dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu.  
 Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, te konstatira da se nitko nije javio 
za raspravu. Zatim daje na glasovanje Prijedlog odluke o II. dopuni Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu. 

 Nakon glasovanja konstatira da je Gradsko vijeće sa 16 glasova „za“ 2 glasa 
„protiv“ i 1 glasom „uzdržan“ donijelo  
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Odluku  

o II. dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara  
za 2018. godinu  

(Odluka Klasa: 400-08/18-01/04, Urbroj: 2103/01-02-18-6, prilaže se ovom 
zapisniku i njegov je sastavni dio).  

 
TOČKA 5. 

 
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o 

uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama, te divljim životinjama. 

 
IVICA MARKOVINOVIĆ daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.   
 
ANTE TOPALOVIĆ pojašnjava da prihvaćane amandmane nema potrebe 

obrazlagati jer oni postaju sastavni dio Odluke i  o njima se ne glasuje. Pojašnjava da 
će se glasovati samo o amandmanima koji nisu prihvaćeni.  

 
U raspravi su sudjelovali Ela Naranđa, Ante Topalović, Ivica Markovinović, 

Nenad Nekvapil i Željko Pavleković.  
 

ANTE TOPALOVIĆ navodi da predlagatelj nije prihvatio sve predložene 
amandmane vijećnice Naranđa, te  sukladno članku 49. Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Bjelovara daje na glasovanje odbijene amandmane prema redoslijedu članaka 
Prijedloga odluke.  

 
1. daje na glasovanje amandman na članak 9. stavak 1. Prijedloga odluke.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 2 glasa “za“, 2 glasa „uzdržan“  i 
15 glasova „protiv“ odbilo predloženi amandman.  
 

2. daje na glasovanje amandman na članak 9. stavak 2. Prijedloga odluke.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 2 glasa “za“, 2 glasa „uzdržan“  i 
15 glasova „protiv“ odbilo predloženi amandman.  
 

3. daje na glasovanje amandman na članak 9. stavak 3. Prijedloga odluke. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 2 glasa “za“, 2 glasa 
„uzdržan“  i 15 glasova „protiv“ odbilo predloženi amandman.  

 
4. daje na glasovanje amandman na članak 10. stavak 1. Prijedloga odluke.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 2 glasa “za“, 2 glasa „uzdržan“  i 
15 glasova „protiv“ odbilo predloženi amandman.  
 

5. daje na glasovanje  amandman na članak 10. stavak 3. Prijedloga odluke.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 2 glasa “za“, 2 glasa „uzdržan“  i 
15 glasova „protiv“ odbilo predloženi amandman.  
 

  6. daje na glasovanje amandman na članak 10. stavak 4. Prijedloga odluke.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 2 glasa “za“, 2 glasa „uzdržan“  i 
15 glasova „protiv“ odbilo predloženi amandman.  
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 7. daje na glasovanje amandman na članak 13. Prijedloga odluke.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 2 glasa “za“, 2 glasa „uzdržan“  i 
15 glasova „protiv“ odbilo predloženi amandman.  
 
 8. daje na glasovanje amandman na članak 17. stavak 5. Prijedloga odluke.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 2 glasa “za“, 2 glasa „uzdržan“  i 
15 glasova „protiv“ odbilo predloženi amandman.  
 

 9. daje na glasovanje amandman na članak 17. stavak 6. Prijedloga odluke.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 2 glasa “za“, 2 glasa 

„uzdržan“  i 15 glasova „protiv“ odbilo predloženi amandman.  
 
10. daje na glasovanje amandman na članak 33. stavak 2. Prijedloga odluke.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 2 glasa “za“, 2 glasa 

„uzdržan“  i 15 glasova „protiv“ odbilo predloženi amandman.  
 
11. daje na glasovanje amandman na članak 36. stavak 1. točka 4. Prijedloga 

odluke.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 2 glasa “za“, 2 glasa 

„uzdržan“  i 15 glasova „protiv“ odbilo predloženi amandman.  
 
12. daje na glasovanje amandman na članak 36. stavak 1. točka 16. Prijedloga 

odluke.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 2 glasa “za“, 2 glasa 

„uzdržan“  i 15 glasova „protiv“ odbilo predloženi amandman.  
 
13. daje na glasovanje amandman na članak 36. stavak 1. točka 17. Prijedloga 

odluke.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 2 glasa “za“, 2 glasa 

„uzdržan“  i 15 glasova „protiv“ odbilo predloženi amandman.  
 
14. daje na glasovanje amandman na članak 36. stavak 1. točka 24. Prijedloga 

odluke.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 2 glasa “za“, 2 glasa 

„uzdržan“  i 15 glasova „protiv“ odbilo predloženi amandman.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Konačni Prijedlog odluke o 

uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama, te divljim životinjama. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 17 glasova „za“ i 2 glasa 
„protiv“ donijelo  

 
Odluku 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama 

(Odluka Klasa: 363-04/18-01/10, Urbroj: 2103/01-02-18-5, prilaže se ovom 
zapisniku i njegov je sastavni dio).  
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TOČKA 6.  
 

 ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje: 
a) Odluke o donošenju III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog 

urbanističkog plana Grada Bjelovara; 
b) Odluke o drugoj izmjeni Odluke o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog 

plana uređenja Grada Bjelovara; 
 
U raspravi su sudjelovali Nenad Nekvapil i  Zvonimir Horn. 

 
 ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se više nitko nije javio za raspravu stoga 
daje na glasovanje Prijedlog odluke o donošenju III. (ciljanih) izmjena i dopuna 
Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 
a) 

Odluku 
o donošenju III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog  

plana Grada Bjelovara  
(Odluka Klasa: 350-02/17-01/8, Urbroj: 2103/01-02-18-136, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 

b) 
 

 Zatim daje na glasovanje Prijedlog odluke o drugoj izmjeni Odluke o izradi 5. 
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Odluku 
o drugoj izmjeni  Odluke o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana  

uređenja Grada Bjelovara  
(Odluka Klasa: 350-02/18-01/17, Urbroj: 2103/01-02-18-6, prilaže se ovom zapisniku 

i njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 7.  
 

 ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz razmatranje 
Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj-lipanj 2018. 
godine.  
 Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda,  te konstatira da se nitko nije 
javio za raspravu, stoga daje na usvajanje Izvješće o radu Gradonačelnika Grada 
Bjelovara za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine.  
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Zaključak 
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje 

siječanj-lipanj 2018. godine 
(Zapisnik Klasa: 011-01/18-01/07, Urbroj: 2103/01-02-18-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
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TOČKA 8.  
 

 ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje: 
a) Rješenja o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ 

Bjelovar; 
b) Rješenja o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar; 

 
a) 
 Otvara raspravu po ovoj podtočci dnevnog reda, te konstatira da se nitko nije 
javio za raspravu, stoga daje na glasovanje Prijedlog rješenja o imenovanju 
ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Rješenje 
o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar 
(Rješenje Klasa: 080-04/18-01/14, Urbroj : 2103/01-02-18-5, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 
b) 
 Otvara raspravu, te konstatira da se nitko nije javio za raspravu, zatim daje na 
usvajanje Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta 
Bjelovar. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Rješenje 
o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar  

(Rješenje Klasa: 080-04/18-0116, Urbroj: 2103/01-02-18-5, prilaže se ovom 
zapisniku i njegov je sastavni dio).  

 
TOČKA 9. 

 
 ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o 
izmjeni Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu 
realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske obuhvaćenih 
„Poslovnom zonom Korenovo“. 
   
 Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, te konstatira da se nitko nije javio 
za raspravu, zatim daje na glasovanje Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odricanju 
od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u 
vlasništvu Republike Hrvatske obuhvaćenih „Poslovnom zonom Korenovo“. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Odluku 
o izmjeni  Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u 

svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 
obuhvaćenih „Poslovnom zonom Korenovo“ 

(Odluka Klasa: 945-01/18-01/25, Urbroj: 2103/01-02-18-10, prilaže se ovom 
zapisniku i njegov je sastavni dio).  
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TOČKA 10.  
 

ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje odluke o 
odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja 
nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske – zgrade na Trgu hrvatskih branitelja 14 
 
 Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, te konstatira da se nitko nije 
javio za raspravu, zatim daje na glasovanje Prijedlog odluke o odricanju od 
potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnine u 
vlasništvu Republike Hrvatske – zgrade na Trgu hrvatskih branitelja 14. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

Odluku 
o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije 
darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske – zgrade na Trgu 

hrvatskih branitelja 14 
(Odluka Klasa: 403-05/18-01/03, 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 
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu. 

 
Otvara raspravu, te konstatira da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje na 

usvajanje Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara 
za 2018. godinu. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo 
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara 
za 2018. godinu  

(Polugodišnji izvještaj Klasa: 400-08/18-01/09, Urbroj. 2103/01-02-18-4, 
prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio).  

 
TOČKA 12.  

 
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o 

osnivanju Digitalnog inovacijskog centra „hub.in Bjelovar“. 
 
 U raspravi je sudjelovao Nenad Nekvapil.  
 
 IVANA JURKOVIĆ PIŠČEVIĆ daje dodatna pojašnjenja vezana uz ovu točku 
dnevnog reda.    
 
 ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se više nitko nije javio za raspravu, stoga 
daje na glasovanje Prijedlog odluke o osnivanju Digitalnog inovacijskog centra 
„hub.in Bjelovar“. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
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Odluku  
o osnivanju Digitalnog inovacijskog centra „hub.in Bjelovar“ 

(Odluka Klasa: 030-03/18-01/11, Urbroj: 2103/01-02-18-4, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio).  

 
 
 ANTE TOPALOVIĆ podsjeća vijećnike da nam se bliži Dan Grada Bjelovara i 
Dan bjelovarskih branitelja stoga ih poziva da se svi uključe, kako u obilježavanje 
Dana Grada, tako i u obilježavanje Dana bjelovarskih branitelja. Očekuje od vijećnika 
da dođu na svečanu sjednicu Grada Bjelovara, kao i na Mimohod povodom 
obilježavanja Dana bjelovarskih branitelja.  
 
 

Sjednica je završena u 17,00 sati. 
 
 
ZAPISNIK VODILA           PREDSJEDNIK  

         Melita Birač, mag.iur.          GRADSKOG  VIJEĆA  
               Ante Topalović, univ.bacc.oec. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


