REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

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 16. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019. godine
donijelo je
ODLUKU
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”.
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