KLASA: 021-05/20-01/02
URBROJ: 2103/01-02-20-3
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara održane 31. ožujka
2020. godine putem videokonferencije s početkom u 19,00 sati
Sjednici predsjedava predsjednik Gradskog vijeća Ante Topalović, koji utvrđuje
da se na sjednici može pravovaljano odlučivati, jer na sjednici, od 25 izabranih
vijećnika, putem videokonferencije sudjeluju 24 vijećnika i to:
ANTE TOPALOVIĆ, VIŠNJA BILJAN, NENAD MARTINOVSKI, BORIS
ABRAMOVIĆ, IVAN ŠKALIČKI, NENAD MRZLEČKI, IVAN RENIĆ, SLOBODAN
ŽGANJER, BRUNO ZADRO, ZLATKA PEMPER, MARIO HOLIČEK, BRANKO
ROKSANDIĆ, GORAN ROMEK, ŽELJKO PAUN, ŽELJKO PAVLEKOVIĆ,
MIRJANA HORVATIĆ, SABINA OLTRA BOTINČAN, ANTUN KORUŠEC, ZDENKA
HENC, LIDIJA NOVOSEL, ELA NARANĐA, NENAD NEKVAPIL, DAVORIN
POSAVAC i JASNA VIŠNJEVIĆ.
Također navodi da na videokonferenciji nije prisutan vijećnik Vedran Smešnjak
koji će se možda priključiti tijekom sjednice.
Osim vijećnika u sjednici sudjeluju i: DARIO HREBAK, gradonačelnik Grada
Bjelovara, IGOR BRAJDIĆ i VALNA BASTIJANČIĆ ERJAVEC, zamjenici
gradonačelnika, IVICA MARKOVINOVIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalne
djelatnosti i uređenje prostora, JASNA GRGIĆ ŠKAURIN, 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, MIRELA BAŠIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije
i javne prihode, NIKOLINA RAKNIĆ RISTIĆ, pročelnica Službe za unutarnju reviziju,
ŽELJKA VIZI, voditeljica Odsjeka za naplatu i pravne poslove, IVAN IVANČIĆ,
predsjednik Uprave Komunalca d.d. Bjelovar, DAVOR ĐALOG, zapovjednik Javne
vatrogasne postrojbe Bjelovar, ZVJEZDANA GALKOWSKI, ravnateljica Centra za
cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, DENIS HLADIŠ, ravnatelj Kulturnog i
multimedijskog centra Bjelovar, ANNA LAUŠ, ravnateljica Dječjeg vrtića Bjelovar,
MELITA BIRAČ, viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća pojašnjava vijećnicima način na koji će se
uključivati u rad sjednice.
Zatim daje na usvajanje skraćeni zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća
održane 18. veljače 2020. godine.
Budući da na isti nije bilo primjedbi, nakon glasovanja utvrđuje da je zapisnik
jednoglasno usvojen.
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ANTE TOPALOVIĆ navodi da su vijećnici Prijedlog dnevnog reda primili uz
saziv za sjednicu gdje su im dostavljeni svi materijali. Gradonačelnik Grada Bjelovara
utvrdio je sve Prijedloge odluka i drugih akata koji su vijećnicima upućeni na
razmatranje i donošenje. Zbog izvanrednih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa,
nisu održane sjednice resornih odbora Gradskog vijeća.
Pita vijećnike da li imaju prijedloge za izmjenu ili dopunu ovako predloženog
dnevnog reda,
Budući da nije bilo prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda, daje isti na
usvajanje, te nakon glasovanja konstatira da je dnevni red jednoglasno usvojen i glasi:

DNEVNI RED

a)
b)
c)
d)

1. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima;
2. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi IV. izmjene i dopune Generalnog
urbanističkog plana Grada Bjelovara;
4. Donošenje Odluke o pripremi projekta izgradnje garaže u Bjelovaru, Šetalište dr.
Ivše Lebovića;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara od 2020. do 2024. godine;
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama poljoprivredi
za razdoblje od 2018. do 2020. godine;
7. Donošenje Programa korištenja ostvarenih sredstava od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada
Bjelovara za 2020. godinu;
8. Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i
pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada
Bjelovara;
9. Donošenje:
a) Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2019. godinu;
b) Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2020. godinu;
10. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice „Petar
Preradović“ Bjelovar;
11. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje
srpanj – prosinac 2019. godine;
12. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara
za 2019. godinu;
13. Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima
uklanjanja odbačenog otpada, provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na
području Grada Bjelovara u 2019. godini;
14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o
ekonomskoj cijeni sudjelovanja roditelja u programu javnih potreba „AT vrtić“ za
2020. godinu (V. osnovnoj školi Bjelovar);
15. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na:
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta I. osnovne škole Bjelovar;
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta II. osnovne škole Bjelovar;
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta III. osnovne škole Bjelovar;
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta IV. osnovne škole Bjelovar;
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e) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar;
16. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar;
17. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar;
b) Izmjene i dopune Statuta Gradskog muzeja Bjelovar.
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže da se prije samoga prelaska na
glasovanje po točkama dnevnoga reda otvori mogućnost vijećnicima da se mogu javiti
za riječ vezano uz Aktualni sat koji danas nije predviđen na dnevnom redu sjednice.
Budući da nitko od vijećnika nema pitanja, predlaže da se krene sa radom
sjednice po točkama dnevnoga reda.
TOČKA 1.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
komunalnim djelatnostima. Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, te konstatira
da se nitko od vijećnika nije javio za raspravu, stoga daje na usvajanje Prijedlog odluke
o komunalnim djelatnostima.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima
(Odluka Klasa: 363-01/20-01/8, Urbroj: 2103/01-02-20-6, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio )
TOČKA 2.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, zatim otvara raspravu.
IVICA MARKOVINOVIĆ daje dodatna pojašnjenja vezana uz donošenje
Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.
U raspravi su sudjelovali Nenad Nekvapil, Dario Hrebak, Željka Vizi i Ante
Topalović.
ANTE TOPAOLOVIĆ konstatira da se više nitko nije javio za raspravu, stoga
daje na usvajanje Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
(Odluka Klasa: 363-03/18-01/08, Urbroj: 2103/01-02-20-10, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
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TOČKA 3.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
izmjeni Odluke o izradi IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada
Bjelovara.
IVICA MARKOVINOVIĆ daje dodatna pojašnjenja ove točke dnevnog reda.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na
glasovanje Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi IV. izmjene i dopune generalnog
urbanističkog plana Grada Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog
plana Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: 350-02/19-01/7, Urbroj: 2103/01-02-20-76 prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 4.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
pripremi projekta izgradnje garaža u Bjelovaru, Šetalište dr. Ivše Lebovića.
IVICA MARKOVINOVIĆ daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.
U raspravi su sudjelovali Nenad Nekvapil, Ivica Markovinović, Zdenka Henc,
Dario Hrebak i Ela Naranđa.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se više nitko nije javio za raspravu stoga daje
na usvajanje Prijedlog odluke o pripremi projekta izgradnje garaže u Bjelovaru,
Šetalište dr. Ivše Lebovića.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o pripremi projekta izgradnje garaže u Bjelovaru,
Šetalište dr. Ivše Lebovića
(Odluka Klasa: 350-01/20-01/05, Urbroj: 210301-02-20-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 5.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada
Bjelovara od 2020. do 2024. godine.
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.
Kako se nitko nije javio za raspravu, daje na glasovanje Prijedlog odluke o
usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada
Bjelovara od 2020. do 2024. godine.
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Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradskog vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu
Grada Bjelovara od 2020. do 2024. godine
(Klasa: 302-01/19-01/04, Urbroj: 2103/01-02-20-6)
TOČKA 6.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do
2020. godine.
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu, te konstatira da se nitko nije javio
za raspravu, stoga daje na usvajanje Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje
od 2018. do 2020. godine
(Odluka Klasa: 320-01/20-01/02, Urbroj: 2103/01-02-20-4, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
TOČKA 7.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Programa
korištenja ostvarenih sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Bjelovara za 2020. godinu.
Otvara raspravu te konstatira da se nitko nije javio, te daje na glasovanje
Prijedlog programa korištenja ostvarenih sredstava od raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Bjelovara za 2020.
godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
PROGRAM
korištenja ostvarenih sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Bjelovara za 2020. godinu
(Program Klasa: 3210-02-20-01/03, Urbroj: 2103/01-02-20-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 8.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba i udruga od
interesa za sustav civilne zaštite na području grada Bjelovara.
Otvara raspravu, te konstatira da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na
glasovanje Prijedlog odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i
pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području grada
Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
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ODLUKU
o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba i
udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: 810-01/20-01/05, Urbroj: 2103/01-02-20-4, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
TOČKA 9.
a)
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Analize
stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2019. godinu.
Kako se nitko nije javio za raspravu daje na usvajanje Odluku o određivanju
operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba i udruga od interesa za sustav
civilne zaštite na području grada Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ANALIZU
stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2019. godinu
(Analiza Klasa: 810-01/20-01/01, Urbroj: 2103/01-02-20-4, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
b)
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Plana
razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2020. godinu.
Kako se nitko nije javio za raspravu daje na glasovanje Plan razvoja sustava
civilne zaštite Grada Bjelovara za 2020. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2020. godinu
(Plan Klasa: 810-01/20-01/02, Urbroj: 2103/01-02-20-4, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
TOČKA 10.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Rješenja o
imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar.
U raspravi je sudjelovao Dario Hrebak.
Kako se više nitko nije javio za raspravu predsjednik Gradskog vijeća daje na
usvajanje Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice „Petar
Preradović“ Bjelovar.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar
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(Rješenje Klasa: 080-04/20-01/04, Urbroj: 2103/01-02-20-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 11.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz razmatranje Izvješća
o radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine.
Kako se nitko nije javio za raspravu daje na usvajanje Izvješće o radu
gradonačelnika Grada Bjelovara za razbolje srpanj – prosinac 2019.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 23 glasa „za“ i 1 glasom
„uzdržan“ donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje
srpanj-prosinac 2019. godine.
(Zaključak Klasa: 011-01/20-01/04, Urbroj: 2103/01-02-20-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 12.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz razmatranje Izvješća
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2019. godinu.
IVICA MARKOVINOVIĆ daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje na
usvajanje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Bjelovara za 2019.
godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada
Bjelovara za 2019. godinu
(Zaključak Klasa: 351-01/20-01/09; Urbroj: 2103/01-02-20-5, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 13.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz razmatranje Izvješća o
lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada,
provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Bjelovara u 2019. godini.
Kako se nitko nije javio za raspravu daje na usvajanje Izvješće o lokacijama i
količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada, provedbi
mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada
odbačenog u okoliš na području Grada Bjelovara u 2019. godini.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada,
troškovima uklanjanja odbačenog otpada, provedbi mjera za sprečavanje
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u
okoliš na području Grada Bjelovara u 2019. godini.
(Zaključak Klasa: 351-01/20-01/08, Urbroj: 2103/01-02-20-5, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 14.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni sudjelovanja
roditelja u programu javnih potreba „AT vrtić“ za 2020. godinu (V. osnovnoj školi
Bjelovar).
Konstatira da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na glasovanje Prijedlog
odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni
sudjelovanja roditelja u programu javnih potreba „AT vrtić“ za 2020. godinu (V.
osnovnoj školi Bjelovar).
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni
sudjelovanja roditelja u programu javnih potreba u „AT vrtić“ za 2020. godinu
(Odluka Klasa: 601-01/20-01/08, Urbroj: 2103/01-02-20-5, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
TOČKA 15.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluka o
davanju prethodne suglasnosti na:
a) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta I. osnovne škole Bjelovar.
Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, konstatira da se nitko nije javio, te
daje na usvajanje Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
izmjena i dopuna Statuta I. osnovne škole Bjelovar.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 19 glasova „za“ i 5 glasova
„uzdržan" donijelo
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta I.
osnovne škole Bjelovar
(Odluka Klasa: 021-03/20-01/12, Urbroj: 2103/01-02-20-5, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
b)
Predsjednik Gradskog vijeća daje uvodne napomene vezane uz Prijedlog
izmjena i dopuna Statuta II. osnovne škole Bjelovar.
Kako se nitko nije javio za raspravu daje na glasovanje ovu točku dnevnog reda,
te konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
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ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta II. osnovne škole Bjelovar
(Odluka Klasa: 021-03/20-01/04, Urbroj: 2103/01-02-20-5, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
c)
ANTE TOPALOVIĆ daje kratke uvodne napomene vezane uz ovu točku
dnevnog reda, a kako se nitko nije javio za raspravu daje na usvajanje Prijedlog
izmjena i dopuna Statuta III. osnovne škole Bjelovar.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna
Statuta III. osnovne škole Bjelovar
(Odluka Klasa:021-03/20-01/05, Urbroj: 2103/01-02-20-5, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
d)
Predsjednik Gradskog vijeća daje uvodno obrazloženje vezano uz Prijedlog
izmjena i dopuna Statuta IV. osnovne škole Bjelovar.
Konstatira da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na usvajanje Prijedlog
izmjena i dopuna Statuta IV. osnovne škole Bjelovar.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna
Statuta IV. osnovne škole Bjelovar
(Odluka Klsaa: 021-03/20-01/07, Urbroj: 2103/01-02-20-5, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sasetavni dio).
e)
ANTE TOPALOVIĆ daje kratke uvodne napomene vezane uz Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar.
Otvara raspravu i po ovoj točci dnevnog reda, te konstatira da se nitko nije javio,
zatim daje na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna
Statuta V. osnovne škole Bjelovar
(Odluka Klasa: 021-03/20-01/06, Urbroj: 2103/01-02-20-5, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
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TOČKA 16.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Izmjena i
dopuna Statuta Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar.
JASNA GRGIĆ ŠKAURIN daje dodatna pojašnjenja vezana uz ovu točku
dnevnog reda.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na
usvajanje Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Kulturnog i multimedijskog centra
Bjelovar.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Statuta „Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar“
(Izmjene i dopune Klasa: 012-03/20-01/10, Urbroj: 2103/01-02-20-5, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 17.
ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluka o
davanju prethodne suglasnosti na:
a) Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar.
JASNA GRGIĆ ŠKAURIN daje uvodno obrazloženje vezano uz obadvije
podtočke ove točke dnevnog reda.
ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na
usvajanje Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune
Statuta Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
a)
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Narodne
knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar
(Odluka Klasa: 012/19-01/08, Urbroj: 2103/01-02-20-5, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
b)
Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Prijedlog odluke o davanju
prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Gradskog muzeja Bjelovar.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune
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Statuta Gradskog muzeja Bjelovar
(Odluka Klasa: 012-03/20-01/09, Urbroj: 2103/01-02-20-5, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
Na kraju sjednice zahvaljuje se Udruzi gradova što su nam pomogli u
organizaciji sjednice Gradskog vijeća.
Smatra da je ova sjednica kvalitetno odrađena, a bila je i novo iskustvo za sve
vijećnike kao i predstavnike gradskih ustanova.
Sjednica je završena u 19,50 sati.

ZAPISNIK VODILA
Melita Birač, mag.iur.

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