KLASA: 021-05/18-01/09
URBROJ: 2103/01-02-18-3
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara održane 19. prosinca
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 22 vijećnika i to:
ANTE TOPALOVIĆ, VIŠNJA BILJAN, NENAD MARTINOVSKI, BORIS
ABRAMOVIĆ, IVAN ŠKALIČKI, NENAD MRZLEČKI, IVAN RENIĆ, SLOBODAN
ŽGANJER, BRANKO ROKSANDIĆ, ZLATKA PEMPER, BRUNO ZADRO, IGOR
CRNOMARIĆ, ŽELJKO PAVLEKOVIĆ, MIRJANA HORVATIĆ, ŽELJKO PAUN,
SABOMA OLTRA BOTINČAN, ANTUN KORUŠEC, ZDENKA HENC, LIDIJA
NOVOSEL, ELA NARANĐA, NENAD NEKVAPIL i JASNA VIŠNJEVIĆ.
Osim vijećnika sjednici su nazočni: DARIO HREBAK, gradonačelnik Grada
Bjelovara, VALNA BASTIJANČIĆ ERJAVEC i IGOR BRAJDIĆ, 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, SONJA
NOVAK, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, MILAN MATEKOVIĆ,
pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport, 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, ZVJEZDANA GALKOWSKI, ravnateljica
Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar, IVANA JURKOVIĆ PIŠČEVIĆ, direktorica
Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o., MARINKO ILIČIĆ, ravnatelj Narodne knjižnice
„Petar Preradović“, DENIS HLADIŠ, ravnatelj Kulturnog i multimedijskog centra
Bjelovar, KSENIJA PAVUK KOVAČEVIĆ, viša savjetnica za imovinsko-pravne
poslove, MELITA BIRAČ, viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i druge
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.
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ANTE TOPALOVIĆ navodi da su vijećnici Gradskog vijeća prijedlog dnevnog
reda sjednice primili uz saziv za sjednicu. Predlaže da se dnevni red dopuni točkama
12. i 13. koje glase:
Točka 12. „Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju digitalnog
inovacijskog centra „hub.in Bjelovar“.
Točka 13. „ Informacija o presudi u predmetu radi isplate naknade za
zemljište Igoru Habaliji.
Kako nije bilo drugih prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, daje na
usvajanje ovako predloženi dnevni red koji je jednoglasno usvojen i glasi:

DNEVNI RED
1. Aktualni sat;
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih
tijela Grada Bjelovara;
3. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima;
4. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi;
5. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu;
6. Donošenje Odluke o visini spomeničke rente;
7. Donošenje Odluke o uvođenju Riznice Grada Bjelovara;
8. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na zgradi učeničkog doma
čkbr.501/36 k.o. Grad Bjelovar, na Dom učenika srednjih škola Bjelovar;
9. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bjelovar;
10. Razmatranje Izviješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih zahtjeva u
svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje
prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna za 2018. godinu;
11. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Odbora za
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara.
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju digitalnog inovacijskog centra
„hub.in Bjelovar“;
13. Informacija o presudi u predmetu radi isplate naknade za zemljište Igoru
Habaliji.
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: Nenad Nekvapil, Zlatka Pemper i
Nenad Mrzlečki.
NENAD NEKVAPIL postavlja prvo pitanje u ime građana Ciglene i okolnih
naselja koji se žale na buku iz energane. Zanima ga da li je napravljena studija
utjecaja na okoliš. Također predlaže da stanovnici navedenih naselja dobiju
besplatno grijanje, budući da im se remeti mir zbog buke koja dolazi iz energane u
Cigleni.
Drugo pitanje odnosi se na postavljeni telekomunikacijski stup u Trojstvenom
Markovcu. Naglašava da je propisano zakonom da je za njegovo postavljanje
potrebna građevna dozvola. Zanima ga da li je utvrđena količina zračenja od
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navedenog telekomunikacijskog stupa na okolna naselja, budući da se nalazi točno
u naselju među kućama.
Njegov prijedlog odnosi se na gradnju istočne obilaznice koja je s jedne strane
omeđena šumom Lug, dok je s druge strane omeđena rijekom Bjelovacka, te cestom
Novoseljani – Markovac. Zanima ga postoji li mogućnost da se dio šume Lug pretvori
u sportsko rekreacijsku zonu za sjeverni dio grada, budući da na tome području
nema sličnih sadržaja.
IVICA MARKOVINOVIĆ pojašnjava da se geotermalna elektrana nalazi u
završnoj fazi gradnje, te je polovicom siječnja najavljen tehnički pregled iste. Također
pojašnjava da su za građevinski dio projekta, kao i za rudarski dio projekta dobivene
dvije odvojene dozvole. Što se tiče dobivanja uvjeta vezanih uz zaštitu okoliša,
pojašnjava da je to u nadležnosti županijskog ureda koji provodi postupak utjecaja
na okoliš. Studija utjecaja na okoliš nije rađena iz razloga što se za objekte elektrana
do 10 megavata ona ne radi. Što se tiče rudarskog dijela projekta i utjecaja na okoliš,
studija je provedena, a provodilo ju je nadležno ministarstvo koje ujedno i izdaje
dozvolu. Ukoliko na tehničkom pregledu elektrane bude bilo kakvih nepravilnosti,
napominje da će one biti otklonjene. Što se tiče jačine buke, kontrolu vrše državna
inspekcijska tijela.
Glede postavljenog telekomunikacijskog stupa u Trojstvenom Markovcu,
navodi da je prije dvije godine Gradu podnesena prijava, koja je proslijeđena
nadležnoj građevinskoj inspekciji koja je izvršila uvid na terenu. Nakon toga u Grad
Bjelovar nisu pristigle nikakve obavijesti niti primjedbe, stoga vjeruje da nije bilo
nepravilnosti. Pojašnjava da se telekomunikacijski stupovi postavljaju temeljem
pravilnika o takvim građevinama i temeljem glavnog projekta. Također navodi da
glavni projekt mora zadovoljiti sve tehničke norme, te provesti sva potrebna mjerenja.
Budući da to nije u nadležnosti Grada, nije mu poznato da li je potrebno izvršiti još
kakva mjerenja. Osobno smatra da nema nikakvih opasnosti vezanih uz postavljeni
telekomunikacijski stup.
Što se tiče prijedloga za izgradnju sportsko rekreacijske zone koju predlaže
vijećnik Nekvapil, pojašnjava da izgradnja takve zone u samoj šumi Lug nije
predviđena, ali je predviđena uz šumu. Napominje da je Grad prijavio na dostupne
fondove projekt koji se odnosi na prirodu u šumi Lug. Također dodaje da su Hrvatske
šume, ispostava Bjelovar, Gradu Bjelovaru bile suradnik u projektu, a Grad od
Ministarstva turizma očekuje pozitivno rješenje. Napominje da je ribnjak i zemljište
oko ribnjaka predviđeno za sport i rekreaciju.
NENAD NEKVAPIL napominje da su upoznati s prijavom prema građevinskoj
inspekciji. Naglašava da ga zanima nivo zračenja, budući da se telekomunikacijski
stup nalazi u naseljenom području.
Što se tiče njegovog drugog pitanja vezanog uz buku koju proizvodi
termoelektrana, pita kome se građani mogu obratiti za navedeni problem. Također ga
zanima koliki je nivo zračenja.
IVICA MARKOVINOVIĆ odgovara da se građani mogu obratiti državnoj
inspekciji.
ANTE TOPALOVIĆ upozorava gospodina Nekvapila da je prekršio Poslovnik
o radu Gradskog vijeća. Pojašnjava da nakon dobivenog odgovora na svoje pitanje
može izraziti zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo odgovorom. Ukoliko vijećnik nije
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zadovoljan dobivenim odgovorom, onda može iznijeti kojim dijelom odgovora nije
zadovoljan, te će na taj dio pitanja dobiti odgovor pisanim putem.
ZLATKU PEMPER zanima stanje na računu Grada Bjelovara sa današnjim
danom. Također ju zanima da li je do danas podignut kratkoročni kredit o održavanju
kratkoročne likvidnosti Proračuna o čemu smo govorili na zadnjoj sjednici Vijeća.
Drugo pitanje upućuje gradonačelniku ili njegovoj zamjenici, a vezano je uz
izgradnju vrtića u Gudovcu, te uvođenju popodnevne smjene u vrtićima. Pročitala je
da je Grad Đurđevac već krenuo sa popodnevnom smjenom u svojim vrtićima.
MIRELA BAŠIĆ navodi da je stanje računa s današnjim danom 1.350.000,00
kn u plusu. Također navodi da su plaćeni svi računima prema dobavljačima koji su
bili u valuti, a izvršeni su i svi transferi proračunskim korisnicima. Kratkoročni kredit
još uvijek nije realiziran. Zatim se osvrće na sredstva koja potražujemo iz vanjskih
izvora za projekte koje smo financirali, a koja sredstva još uvijek nisu sjela na račun
Grada Bjelovara. Navodi da se radi o iznosu od gotovo 5 milijuna kuna. Također
ističe da imamo informaciju da će u ponedjeljak biti isplata navedenih sredstava.
Navodi da postoji mogućnost da se i nećemo morati kratkoročno zaduživati.
DARIO HREBAK navodi da je pročelnica Bašić već iznijela financijsko stanje
Grada koje je u plusu, a pročelnici će idući tjedan zatvoriti minus od 4 milijuna kuna.
Pojašnjava da se do kraja godine sve treba posložiti. Ističe da Grad još uvijek nije
realizirao kratkoročno zaduženje jer se Proračun za sada dobro puni. Također
postoje najave da bi 24. ovaj mjesec trebao sjesti najviši iznos sredstava od
Ministarstva regionalnog razvoja. Ukoliko do navedenog datuma ne sjednu sredstva,
Grad će na nekoliko tjedana podići kredit od 3 ili 4 milijuna kuna. Što se tiče pitanja
gospođe Pemper vezanog uz rad popodnevne smjene u vrtićima u Bjelovaru, ističe
da je objavio na facebooku da nam je odobren iznos od 13.500.000,00 kn za taj
projekt koji se nalazi u završnoj fazi, a to znači da očekujemo potpisivanje ugovora.
Pojašnjava da je za to nadležan Hrvatski zavod za zapošljavanje koji je dao zeleno
svjetlo za ovaj projekt. Napominje da je potrebno pripremiti ugovor za potpisivanje sa
nadležnim ministarstvom. Također navodi da će se zaposliti oko 40 novih djelatnika u
svim vrtićima na području Grada Bjelovara. Naglašava da se 50% sredstava odnosi
na materijalne troškove.
Što se tiče izgradnje dječjeg vrtića u Gudovcu, podsjeća da je Grad još u
kolovozu podnio zahtjev za izgradnju vrtića. Mjera na koju smo se javili bila je 741 i
odnosila se na ruralna područja. Izgradnja vrtića bit će sufinancirana u iznosu od
85% sredstava iz EU fondova. Projekt vezan uz izgradnju je prošao, a sredstva koja
ćemo dobiti iznose preko 7 milijuna kuna. Grad Bjelovar će za tu investiciju iz svoga
Proračuna izdvojiti oko 700.000,00 kn. Podsjeća da je zadnji vrtić izgrađen u prošlom
stoljeću, a niti jedna gradska vlast to ne bi mogla napraviti isključivo sa svojim
novcem.
NENAD MRZLEČKI navodi da je njegovo pitanje upućeno Upravnom odjelu
za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, a vezano je uz Ulicu Petra Biškupa
Vene gdje su odvodni poklopci izdignuti iznad nivoa prometnice, zbog čega dolazi do
oštećenja na automobilima, a predstavljaju i opasnosti za sve sudionike u prometu.
Drugo pitanje odnosi se na Upravni odjel za gospodarstvo, stoga pita da li se
rade analize vezane za godišnje mjere za subvencije u gospodarstvu i poljoprivredi.
Ukoliko se rade, zanima ga kakvi su rezultati.
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Što se tiče njegovog prijedloga, predlaže da se postave kamere na javnim
površinama radi sigurnosti građana.
IVICA MARKOVINOVIĆ odgovara na pitanje vezano uz šahte i poklopce na
prometnicama. Navodi da su oni u vlasništvu distributera, u ovom slučaju Komunalca
d.o.o. Bjelovar. Apelira na direktora Komunalca da poprave svoj dio oštećenja na
kolniku. Navodi da će obavijestiti i druge vlasnike poklopaca i šahta da svatko u
svojoj nadležnosti izvrši popravak istih. Također ističe da nije samo problem u ulici o
kojoj je govorio vijećnik Mrzlečki, već je problem i na ostalim prometnicama u gradu.
Pojašnjava da je grad dosta uzak, tako da ima puno instalacija na prometnicama.
Napominje da je prema Zakonu o cestama obveza vlasnika infrastrukture da istu
održava.
Što se tiče prijedloga vezanog uz postavljanje kamera radi bolje sigurnosti
prometa i općenito sigurnosti u gradu, navodi da smo ove godine izradili procjenu
ugroženosti koja će biti dostavljena na suglasnost Policijskoj upravi. Također navodi
da je izrađena i prometna studija koju je izradio Prometni fakultet iz Zagreba gdje je
predviđeno uvođenje mjera koje obuhvaćaju postavljanje kamera u užem centru
grada na dvadesetak lokacija i to već iduće godine.
SONJA NOVAK odgovara na pitanje vijećnika Mrzlečkog, te navodi da Grad
svake godine mjeri uspješnost naših gospodarstvenika. Navodi da smo prošle
godine bili jako uspješni, tako smo temeljem analize, za slijedeću godinu pripremili
drugačije mjere vezane uz potpore. Navodi da su u poduzetništvu smanjili broj
potpora, a neke mjere su i uklonjene. Što se tiče poljoprivrede navodi da su sve
mjere ostale u programu.
TOČKA 2.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara.
Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, te konstatira da se nitko nije javio
za raspravu, stoga daje na glasovanje Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara.
Napominje da je sukladno članku 79. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Bjelovara za donošenje izmjena i dopuna odluke o ustrojstvu potrebna većina
od ukupnog broja vijećnika.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
Odluku
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: 023-01/17-01/9, Urbroj: 2103/01-02-18-7, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
TOČKA 3.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
komunalnim djelatnostima.
Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, te konstatira da se nitko nije
javio, zatim daje na glasovanje Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
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ODLUKU
o komunalnim djelatnostima
(Odluka Klasa: 363-01/18-01/41, Urbroj: 2103/01-02-18-6, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
TOČKA 4.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
komunalnoj naknadi.
Navodi da imamo jednu izmjenu u Prijedlogu odluke, stoga poziva pročelnika
Markovinovića da ju iznese.
IVICA MARKOVINOVIĆ daje dodatna pojašnjenja ove točke dnevnog reda.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje
na glasovanje Konačni Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi s izmjenom koju je
iznio pročelnik Markovinović.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 21 glasom „za“ i 1 glasom
„protiv“ donijelo
ODLUKU
o komunalnoj naknadi
(Odluka Klasa: 363-03/18-01/08, Urbroj: 2103/01-02-18-6, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
TOČKA 5.
ANTE TOPALOVIĆ daje kratke uvodne napomene vezane uz donošenje
Odluke o komunalnom doprinosu.
Otvara raspravu, te konstatira da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje na
glasovanje Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o komunalnom doprinosu
(Odluka Klasa: 363-01/18-01/37, Urbroj: 2103/01-02-18-6, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
TOČKA 6.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
visini spomeničke rente.
Otvara raspravu, te konstatira da se nitko nije javio, zatim daje na glasovanje
Prijedlog odluke o visini spomeničke rente.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o visini spomeničke rente
(Odluka Klasa: 612-08/18-01/05, Urbroj: 2103/01-02-18-6, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
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TOČKA 7.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
uvođenju Riznice Grada Bjelovara.
Otvara raspravu, te konstatira da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje na
glasovanje Prijedlog odluke o uvođenju Riznice Grada Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o uvođenju Riznice Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: 401-01/18-01/03, 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
prijenosu prava vlasništva na zgradi učeničkog doma čkbr. 501/36 k.o. Grad Bjelovar
na Dom učenika srednjih škola Bjelovar.
U raspravi su sudjelovali Ante Topalović, Dario Hrebak, Bruno Zadro, Nenad
Nekvapil, Višnja Biljan, Antun Korušec i Željko Paun.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da je gradonačelnik prihvatio jedinstvenu
sugestiju klubova vijećnika da se ova točka skine sa dnevnoga reda današnje
sjednice. Uvjeren je da će se ona naći na jednoj od sljedećih sjednica Gradskog
vijeća.
TOČKA 9.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Rješenja o
imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bjelovar.
Otvara raspravu, te konstatira da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje na
glasovanje Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bjelovar.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bjelovar
(Rješenje Klasa: 080-04/18-01/32, Urbroj 2103/01-02-18-5, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 10.
ANTE TOPAOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz razmatranje Izvješća o
zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti
pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih
izmjena i dopuna za 2018. godinu.
Otvara raspravu, te konstatira da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje na
glasovanje Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu
utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana,
odnosno njegovih izmjena i dopuna za 2018. godinu.
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Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u
svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje
prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna za 2018. godinu
(Zaključak Klasa: 350-02/18-01/24, Urbroj: 2103/01-02-18-5, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 11.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Rješenja
o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Odbora za raspolaganje nekretninama u
vlasništvu Grada Bjelovara.
Otvara raspravu, te konstatira da se nitko nije javio, zatim daje na
glasovanje Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Odbora za
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Odbora za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
(Rješenje Klasa: 021-05/18-01/64, Urbroj: 2103/01-02-18-5, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 12.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
izmjeni Odluke o osnivanju digitalnog inovacijskog centra „hub.in Bjelovar“.
Pojašnjava da se kod ove točke radi o usklađivanju Odluke zbog postignutog
dogovora s nadležnim ministarstvom, te otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali Dario Hrebak, Nenad Mrzlečki i Sonja Novak.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se više nitko nije javio za raspravu, stoga
daje na glasovanje Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju digitalnog
inovacijskog centra „hub.in Bjelovar“.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju digitalnog inovacijskog centra „hub.in Bjelovar“
(Odluka Klasa: 030-03/18-01/11, Urbroj: 2103/01-02-18-8, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
TOČKA 13.
ANTE TOPALOVIĆ poziva Kseniju Pavuk Kovačević da Gradskom vijeću
iznese informaciju o presudi u predmetu radi ispate naknade za zemljište Igoru
Habaliji.
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KSENIJA PAVUK KOVAČEVIĆ daje dodatna pojašnjenja vezana uz ovu
točku dnevnog reda.
U raspravi su sudjelovali Dario Hrebak, Nenad Nekvapil, Ksenija Pavuk
Kovačević, Antun Korušec, Željko Pavleković i Ante Topalović.

Predsjednik Gradskog vijeća svim prisutnima u gradskoj vijećnici, kao i
građanima grada Bjelovara želi čestit Božić i sretnu Novu 2019. godinu.
Zatim je pozvao predsjednike klubova stranaka, nacionalnih manjina, te
gradonačelnika Grada Bjelovara da se obrate i čestitaju predstojeće blagdane, te su
oni također uputili prigodne čestitke povodom nadolazećih blagdana.
Sjednica je završena u 16,30 sati.

ZAPISNIK VODILA
Melita Birač, mag.iur.

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