
 
 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 360-01/19-01/10 
URBROJ: 2103/01-01-19-3 
Bjelovar,  14. svibnja 2019.   
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
 

PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste reda 
prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području grada 
Bjelovara 

 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o imenovanju Povjerenstva za 

utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticanje stanogradnje na 
području grada Bjelovara i u povodu toga donio sljedeći  
 
 

      ZAKLJUČAK  
 

 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste reda prvenstva za 
kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Bjelovara.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će pročelnica Upravnog 
odjela za gospodarstvo Sonja Novak.  
 

 

 

         GRADONAČELNIK 
 

                                Dario Hrebak 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 
G R A D  B J E L O V A R  

Upravni odjel za gospodarstvo 
 
KLASA: 360-01/19-01/10 
URBROJ: 2103/01-05/5-19-2 
Bjelovar, 09.05.2019. 
 

GRAD BJELOVAR 
G R A D O N A Č E L N I K  

Dario Hrebak 
- ovdje -  

 
 
 
PREDMET: Nacrt Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za 

kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje, na području 
Grada Bjelovara 

 
 
 

U prilogu dostavljamo Nacrt Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste 
prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje, na području 
Grada Bjelovara.  

 
Predlažemo da razmotrite Nacrt Odluke, da je utvrdite u predloženom tekstu i 

proslijedite Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 
 
 

Pripremio: 
Viši stručni suradnik za 

gospodarstvo 
Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif. 

 
PROČELNICA 

Sonja Novak, dr. vet. med. 

 
  



 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 
G R A D  B J E L O V A R  

GRADSKO VIJEĆE 
 

NACRT  
 
 Na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“,  broj 2/13 i 1/18), a u svezi odredaba Zakona o društveno poticanoj 
stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 89/12, 7/13, 26/15 i 
57/18),  Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ___ sjednici održanoj dana __ 2019. godine donijelo 
je 

 
O D L U K U  

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema 
Programu društveno poticane stanogradnje, na području Grada Bjelovara 

 
Članak 1. 

 
 Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema 
Programu društveno poticane stanogradnje u sastavu: 

1. Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif., Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara – 
predsjednik Povjerenstva, 

2. Sonja Novak, dr. vet. med., Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada 
Bjelovara – član, 

3. Tigran Drljača, dipl.iur., Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara – član,   
4. Jelena Galiat Dinjar, dipl. iur., Grad Bjelovar, Upravni odjel za financije i javne prihode,  

Odsjek za naplatu i pravne poslove – član, 
5. Goran Golenić, dipl.oec., APN – Agencija za pravni promet i posredovanje 

nekretninama – član.  
 

Članak 2. 
 

 Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke provodi postupak javnog poziva za utvrđivanje 
Liste prvenstva, obavlja bodovanje po zaprimljenim zahtjevima, utvrđuje prijedlog Liste 
prvenstva, predlaže Konačnu Listu prvenstva, izrađuje te predlaže odluke u svezi Liste 
prvenstva o čemu se sastavlja zapisnik koji članovi povjerenstva svojim potpisom potvrđuju. 
 Sjednice Povjerenstva održavaju se po potrebi. 
 Za rad na sjednicama Povjerenstva potrebna je nazočnost većine članova Povjerenstva, 
a odluke se donose većinom glasova svih članova Povjerenstva. 
 
  



 

 

 
Članak 3. 

 
 Administrativne i tehničke poslove pripreme dokumentacije za sjednice Povjerenstva 
obavlja Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara. 
 

Članak 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku 
Grada Bjelovara”. 
 

 

Klasa: 360-01/19-01/10 

Urbroj: 2103/01-02-19-1 

Bjelovar, _______ 2019. 

 

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

  
 

  



 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

uz Nacrt Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana 

prema Programu društveno poticane stanogradnje, na području Grada Bjelovara 

 

I. Pravni temelj za donošenje Odluke o izgradnji Gradskog stadiona na Poljani dr. Franje 

Tuđmana u Bjelovaru  

Temelj za donošenje predložene Odluke sadržan u odredbama Zakona o društveno poticanoj 

stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 89/12, 7/13, 26/15 i 57/18) 

i u članku 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara",  

broj 2/13 i 1/18)  prema kojem Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte koji su mu 

stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima, te obavlja i druge poslove koji su mu 

stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima. 

II. Pitanja koja se rješavaju te cilj koji se želi postići donošenjem Odluke  

Ovom odlukom formira se Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana 

prema Programu društveno poticane stanogradnje, na području Grada Bjelovara i imenuju se 

predsjednik i članovi Povjerenstva. Propisuju se zadaci Povjerenstva, način odlučivanja i 

zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo za obavljane administrativnih i tehničkih poslova 

pripreme dokumentacije za sjednice Povjerenstva. 

III. Podaci o financijskim sredstvima potrebnim za provođenje Odluke i  

način osiguranja istih  

Nisu potrebna financijska sredstva. Članovi povjerenstava ne primaju naknadu. 

IV. Obrazloženje odredbi Odluke  
Prijedlog Odluke sastoji se od 4 članaka: 
- Članak 1. – formira se povjerenstvo i imenuje se predsjednik i članovi  

- Članak 2. – Propisuju se zadaci Povjerenstva i način odlučivanja 

- Članak 3. – zadužuje se Upravni odjeli za gospodarstvo za obavljanje administrativnih i 

tehničkih poslova za povjerenstvo 

- Članak 4. – utvrđuje se stupanje na snagu Odluke. 

 

                  Pripremio: 

Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif. 

 

PROČELNICA 
Sonja Novak, dr. vet. med 

 
 
 


