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KLASA: 021-05/21-01/01 
                                                                           URBROJ: 2103/01-02-20-3               
 

SKRAĆENI   ZAPISNIK 
sa 30.  sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara održane 15. siječnja  

2020. godine putem videokonferencije s početkom u 16,00 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 nazočan 21 vijećnik putem videokonferencije  i to: 

 

 ANTE TOPALOVIĆ, NENAD MARTINOVSKI, IVAN ŠKALIČKI, BORIS 
ABRAMOVIĆ, IVAN RENIĆ, SLOBODAN ŽGANJER, MARIO HOLIČEK, BRANKO 
ROKSANDIĆ, ZLATKA PEMPER, GORAN ROMEK, SABINA OLTRA BOTINČAN, 
ŽELJKO PAVLEKOVIĆ, ŽELJKO PAUN, MIRJANA HORVATIĆ, ANTUN 
KORUŠEC, ZDENKA HENC, LIDIJA NOVOSEL, ELA NARANĐA, NENAD 
NEKVAPIL, DAVORIN POSAVAC i JASNA VIŠNJEVIĆ.  

 

Osim vijećnika u sjednici sudjeluju i: DARIO HREBAK, gradonačelnik Grada 
Bjelovara, IGOR BRAJDIĆ i VALNA BASTIJANČIĆ ERJAVEC, zamjenici 
gradonačelnika,  ZORAN PRESKOČIL, službenik ovlašten za privremeno obavljanje 
poslova pročelnika Upravnog odjela za komunalne poslove i uređenje prostora, 
JASNA GRGIĆ ŠKAURIN, pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu 
skrb i opće poslove, SONJA NOVAK, prokurist u ime trgovačkog društva Tehnološki  
park d.o.o. Bjelovar, DAVOR SUŠAK službenik ovlašten za privremeno obavljanje 
poslova pročelnika 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, 
DAVOR ĐALOG, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar, IVAN IVANČIĆ, 
direktor Komunalca d.o.o. Bjelovar, ZVJEZDANA GALKOWSKI, ravnateljica Centra 
za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, VJERUŠKA ŠTIVIĆ, ravnateljica Dječjeg 
vrtića Bjelovar i MELITA BIRAČ, viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća.  
      
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada 
Bjelovara i pozdravlja nazočne vijećnike i sve ostale sudionike koji putem 
videokonferencije sudjeluju u radu sjednice Gradskog vijeća.  

Zatim daje na usvajanje skraćeni zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća 
održane 15. prosinca 2020. godine. Budući da na isti nije bilo primjedbi, nakon 
glasovanja utvrđuje da je zapisnik jednoglasno usvojen.  
 

Navodi da su vijećnici Gradskog vijeća prijedlog dnevnog reda  primili  uz saziv 
za sjednicu. Kako nitko nije imao prijedloge za izmjenu ili  dopunu predloženog 
dnevnog reda daje isti na glasovanje, te konstatira da je dnevni red jednoglasno 
usvojen i glasi: 
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DNEVNI RED  
 

1. Aktualni sat 
2. Donošenje Odluke o prijenosu ušteđenih sredstava  s osnove naknade 

vijećnicima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela za stradale od potresa 
u Petrinji.  

 
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: Zdenka Henc, Nenad Nekvapil, Sabina 

Oltra Botinčan, Slobodan Žganjer.  

ZDENKA HENC pitanje upućuje Upravnom odjelu za odgoj, obrazovanje i sport. 

Pita postoji li mogućnost da se u Hostelu u Novom Vinodolskom za vrijeme ljetnih 

praznika osigura besplatan smještaj djeci školske dobi iz potresom pogođenih 

područja. 

ANTE TOPALOVIĆ pita gospođu Henc da li je ona kroz svoje pitanje odmah 

iznijela i prijedlog.  

ZDENKA HENC pojašnjava da predlaže da se donese Odluka o besplatnom 

ljetovanju  u Hostelu u Novom Vinodolskom djeci s potresom pogođenog područja.   

MILAN MATEKOVIĆ odgovara na pitanje vijećnice Henc. Navodi da u Hostelu  

u Novom Vinodolskom postoji mogućnost za smještaj djece iz potresa pogođenog 

područja. Navodi da je Grad Bjelovar već imao sličnih iskustava gdje su u našem 

odmaralištu  besplatno boravila  djeca iz dječjeg vrtića iz Sarajeva. Također su boravila 

i djeca koja su se natjecala na razini Biskupije, kao i  školska djeca iz socijalno 

ugroženih obitelji. 

Prihvaća prijedlog koji je iznijela gospođa Henc, te navodi da je prijedlog  

moguće provesti kroz odluku da se besplatni smještaj u našem odmaralištu omogući 

djeci iz potresom pogođenog područja. Navodi  da obzirom na pandemiju uzrokovanu 

Covidom 19 moramo vidjeti koliki bi to bio broj djece. Ističe da je uvjeren da će ove 

godine situacija biti drugačija te da ćemo moći popuniti raspoložive kapacitete u 

odmaralištu. 

NENAD NEKVAPIL navodi da smo prošli tjedan u medijima imali priliku pročitati 

da nam je civilna zaštita na vrlo niskoj razini što se tiče osposobljenosti ljudstva. 

Zanima ga kakva je situacija u gradu Bjelovaru što se tiče civilne zaštite i kakvo je 

stanje što se tiče osposobljenosti po mjesnim odborima  u slučaju bilo kakvih nedaća 

koje nas mogu zadesiti.  

Što se tiče drugog pitanja navodi da je poznata arhitektica Zrinka Paladino bila 

na Baniji gdje je naglasila da je prilikom obnove objekata na tome području stiropor 

lijepljen po trulim zgradama. Zanima ga da li su prije energetske obnove na zgradama 

u Bjelovaru izvršene provjere statike kako nam se jednoga dana ne bi desila sudbina 

Banije.  
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Što se tiče  prijedloga, predlaže Gradu Bjelovaru kao osnivaču Veleučilišta, da 

ukoliko imamo studenata s područja pogođenog potresom, da ih se  oslobodi plaćanja 

školarine u ljetnom semestru.  

ANTE TOPALOVIĆ navodi da će na ovo pitanja vijećnika odgovore dati  

zamjenica gradonačelnika gospođa Valna Bastijančić Erjavec i pročelnik Milan 

Mateković.  

VALNA BASTIJAČIĆ ERJAVEC odgovara na pitanje vijećnika Nenada 

Nekvapila vezano uz edukaciju članova civilne zaštite. Na samom početku želi razlučiti 

profesionalnu civilnu zaštitu koja je u našem gradu organizirana kroz Županiju i pod 

vodstvom Ministarstva uprave kao i  Ministarstva unutarnjih poslova, a koji kroz svoj 

rad imaju  puno edukacija, te  naglašava da su stručni. Ukoliko se pitanje odnosi na 

Stožer civilne zaštite koji u svome sastavu ima i profesionalne vatrogasce, Hrvatsku 

gorsku službu spašavanja, pripadnike civilne zaštite kao i druge stručnjake za 

određeno područje, navodi da se i tu također  provode  edukacije. Također naglašava 

da je šest naših povjerenika završilo prvu fazu edukacije kroz projekt koji je objavilo 

Ministarstvo hrvatskih branitelja.  

 MILAN MATEKOVIĆ odgovara na pitanje vijećnika Nekvapila, te navodi da 

energetska obnova nije obuhvaćala statičku stabilnost, ali je u svim našim školama 

statika pregledana prije kandidiranja na projekte energetske obnove. Ističe da to jedino 

nije učinjeno  u  područnoj školi u Tomašu gdje su uočene statičke promjene na svodu 

podruma, tako da ta škola iz navedenoga razloga nije kandidirana za energetsku 

obnovu. Grad Bjelovar je iz vlastitih sredstava sanirao statiku u navedenoj školi, a 

također smo je i  energetski zaštitili i ona je  sada u dobrom stanju. Navodi da su sve 

škole nakon potresa pregledane vezano uz statiku i sve zadovoljavaju nastavak 

održavanja nastave.  

 Što se tiče prijedloga vijećnika Nekvapila da se studenti s potresom pogođenog 

područja iz Sisačko-moslavačke županije oslobode plaćanja ljetnog semestra, navodi 

da se taj prijedlog može usvojiti. Ističe da je dobio informaciju od prodekanice 

Veleučilišta u Bjelovaru, da na ovom Veleučilištu trenutno studira 61 student s područja 

Sisačko-moslavačke županije od kojih je 18 studenata s područja Siska, 15 studenata 

je s područja Petrinje, a ostali studenti su sa šireg područja Sisačko-moslavačke 

županije. Predlaže da Veleučilište donese odluku na svojim upravnim tijelima vezanu 

uz oslobađanja plaćanja školarine za ljetni semestar, a Grad će sa Veleučilištem 

dogovoriti način plaćanja. Također navodi da je Veleučilište Općoj bolnici dr. Ivo Perišić 

u Sisku iz svojih sredstava uplatilo 7.000,00 kn. Napominje da u navedenoj bolnici 

studenti s područja pogođenog potresom koji studiraju na našem Veleučilištu  

sestrinstva odrađuju praksu.   

 SABINA OLTRA BOTINČAN podsjeća da je na zadnjoj sjednici Gradskog 

vijeća donesena Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika 

usluga u cijeni  programa Dječjeg vrtića Bjelovar. Zanima ju kada će se ta Odluka 

početi primjenjivati i da li su osigurana sredstva za baš svako treće i sljedeće dijete 

ako je prvo i drugo dijete polaznik osnovne škole. Ima informaciju da se vrši izbor 

roditelja vezano uz primjenu navedene mjere. Smatra da su sada vrtići stavljeni u 

nezgodnu situaciju, stoga traži pojašnjenje.  
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 Drugo pitanje odnosi se na česte probleme u Ulici Prilaz Andrije Hebranga zbog 

vozača koji voze neprilagođenom brzinom gdje je već ranije predložila da se postave 

usporivači prometa. Navodi da joj je na 25. sjednici gospodin Preskočili ispred 

Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora odgovorio da je tamo 

postavljena signalizacija koja je potrebna i koja je zadovoljavajuća. Navodi da je prije 

nekoliko dana na facebook stranici Bjelovarac.hr vidjela utrku dva  automobila. Sigurna 

je da je ta snimka obišla cijelu Hrvatsku. Pita da li postoji način, odnosno mogućnost, 

da se promet u toj ulici regulira na neki drugačiji način. Predlaže da se razmotre sve 

mogućnosti kako bi se smanjilo divljanje na navedenoj prometnici. Naglašava da to  

predlaže u ime svih stanovnika navedene ulice ali i  šireg  područja toga dijela grada, 

kao i u ime svih škola koje se nalaze u blizini jer su tu najviše ugrožena djeca.   

 MILAN MATEKOVIĆ odgovara na prvo pitanje vijećnice Oltra Botinčan vezano 

uz vrijeme primjenjivanja Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja  - 

korisnika usluga u cijeni Dječjeg vrtića Bjelovar. Navodi da će se ova Odluka početi 

primjenjivati 1. veljače 2021. godine, a što je utvrđeno na dva održana sastanka sa 

predstavnicima svih vrtića, kako gradskih, tako i privatnih s području Grada Bjelovara. 

Navodi da je u okviru Programa predškolskog odgoja u Proračunu Grada Bjelovara 

osiguran iznos od 400.000,00 kn, ali se pretpostavlja da taj iznos neće biti dostatan za 

svu djecu koja dolaze iz višečlanih obitelji, a koje će imati pravo oslobađanja za treće 

i svako sljedeće dijete, ukoliko su prvo i drugo dijete u osnovnoj školi. Navodi da je 

utvrđen i limit koji iznosi 1.400,00 kn po članu obitelji. Do iznosa limita došlo se na 

način da su dvije minimalne plaće od 3.400,00 kn, odnosno 6.800,00 kn podijelili na 

dva roditelja i troje djece gdje se došlo do iznosa od 1.360,00 kn, ali je taj iznos 

zaokružen na 1.400,00 kn. Pojašnjava da roditelji koji će imati iznos po članu 

domaćinstva veći od 1.400,00 kn neće biti obuhvaćeni ovom Odlukom. Ukoliko broj 

roditelja obuhvaćenih ovom Odlukom bude veći od sto, mi ćemo se u tome slučaju 

prilagođavati nastaloj situaciji.  

 DARIO HREBAK slaže se sa svime što je iznio pročelnik Mateković, ali navodi 

da će se on politički osvrnuti na navedenu situaciju. Napominje da je ova namjera 

izuzetno dobra i plemenita, ali će iznijeti i određene činjenice. Navodi da se u 

razgovorima s ravnateljicama i ravnateljima  dječjih vrtića došlo do saznanja da prihodi 

nekih roditelja iznose između 20 i 30 tisuća kuna mjesečno. Stoga smatra da je 

gospođa Oltra Botinčan dobro postavila pitanje. Naglašava da obzirom na ovo što je 

rekao, građanima bi poslali lošu poruku kada bi iz Proračuna izdvajali velika sredstva 

za roditelje  koji imaju velika primanja. Smatra da taj potez većina građana ne bi dobro 

prihvatila zbog čega smo se i odlučili na socijalnu komponentu, odnosno limit od 

1.400,00 kn po članu domaćinstva. Također podsjeća da je Grad Bjelovar sufinancirao 

udžbenike i knjige našim učenicima gdje je samo  60% roditelja iskoristilo to pravo. 

Ističe da je namjera stranke partnera ABB  bila  dobra, ali su zajedno došli do 

konsenzusa da je potrebno postaviti plafon financiranja jer bi u protivnome to bila loša 

poruka građanima.  

 ZORAN PRESKOČIL odgovara na drugo pitanje vijećnice Oltra Botinčan. 

Osvrće se na video koji je spomenula vijećnica gdje je očito da se radi o mlađim 

vozačima koji koriste prometnice za svoje utrke. Apelira na građane da u takvim 

slučajevima zovu policiju. Također navodi da Prilaz A. Hebranga nije jedina ulica u 



5 

 

gradu gdje se javljaju  ovakvi problemi. Napominje da su nedavno imali sastanak sa 

stanovnicima ostalih ulica koji imaju sličan problem. Na sastanku je bio prisutan 

predstavnik policije kao i zamjenik gradonačelnika, te  se pokušava naći rješenje kako 

bi se na cijelom tome području pojačale kontrole, pa tako i  sigurnost prometa. Navodi 

da postavljanje usporivača prometa ne bi riješilo problem nesavjesnih vozača koji voze 

utrke po cestama. Smatra da bi se u rješavanje ovog  problema trebalo uključiti više 

sudionika. Što se tiče konačnog rješenja za Prilaz A. Hebranga, navodi da je najprije 

potrebno izraditi prometni elaborat koji izrađuju ovlašteni stručnjaci uvažavajući sva 

pravila struke te sve važeće propise. Napominje da na svaki prometni elaborat 

suglasnost daje prometna policija, zbog čega smatra da treba uvažavati struku i 

njihova rješenja.  

 SABINA OLTRA BOTINČAN zadovoljna je s odgovorima koje je dobila. 

Napominje da je njeno prvo pitanje bilo je isključivo upućeno iz razloga što roditelji  

korisnici usluga dječjih vrtića nisu bili upućeni na konkretna rješenja i vrijeme 

provođenja  predložene mjere. 

 SLOBODAN ŽGANJER postavlja pitanje vezano uz odlagalište otpada na 

Lepircu. Podsjeća da je prošli put rekao  da se  tamo nalazi ilegalno odlagalište otpada 

i da ga mještani kao predsjednika mjesnog odbora pitaju kada će se to sanirati.  Navodi 

da  je dobio odgovor  da se će razgovarati s vlasnikom objekta. Ističe da je ponovo 

dobio pritužbe mještana da se tamo tijekom cijeloga dana dovozi otpad raznog 

sadržaja. Zanima ga da li su obavljeni razgovori s vlasnikom objekta, te što je poduzeto 

po tome pitanju. Smatra da se tu mora hitno nešto poduzeti jer na to područje dolaze i 

životinje. 

 ZORAN PRESKOČIL navodi da se ovo pitanje može pripisati neodgovornom 

postupanju dijela građana koji to rade. Podsjeća da je problem već duže prisutan, a 

odlaganje otpada odvija se na čestici koja je u privatnom vlasništvu i gdje nisu riješeni 

imovinsko-pravni odnosi. Navodi da Grad Bjelovar do sada nije uspio stupiti u kontakt 

s vlasnikom zemljišta. Ono što Grad sada može napraviti je izlazak komunalnih redara 

na teren koji će postupati  u okviru svojih zakonskih ovlasti, te primijeniti  Odluku Grada 

Bjelovara  vezanu uz izdavanje rješenja o nepropisnom odlaganju otpada. Ističe da bi 

to rješenje bio prvi korak u daljnjim procedurama i budućoj sanaciji nelegalnog 

odlagališta otpada. Smatra da bi se možda moglo postupiti slično kao u situaciji koju 

smo imali u Ulici Pere Biškupa gdje smo uspjeli problem riješiti, ali u slučaju o kome je 

govorio gospodin Žganjer nema osobe s kojom bi mogli kontaktirati vezano uz 

vlasništvo navedene čestice.  

TOČKA 2.  

 ANTE TOPALOVIĆ daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o 
prijenosu ušteđenih sredstava s osnove naknada vijećnicima Gradskog vijeća i 
članovima radnih tijela za stradale od potresa u Petrinji. 
   

 

 DARIO HREBAK  daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.  
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 ANTE TOPALOVIĆ konstatira da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje na 

glasovanje Prijedlog odluke o prijenosu ušteđenih sredstava s osnove naknada 

vijećnicima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela za stradale od potresa u Petrinji. 

 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  

 

ODLUKU 

o prijenosu ušteđenih sredstava s osnove naknada vijećnicima Gradskog 

vijeća i članovima radnih tijela za stradale od potresa u Petrinji  

(Odluka Klasa: 400-08/21-01/01, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom zapisniku 

i njegov je sastavni dio).  

                                                          

 

 DARIO HREBAK navodi da u dogovoru s predsjednikom Gradskog vijeća želi 

izvijestiti vijećnike da na ovu sjednicu Gradskog vijeća nisu stavili posebnu točku 

vezanu uz  Terme Bjelovar. Ističe da je  danas  dobio potvrdu da će do 27. siječnja 

dobiti završeni Idejni projekt Temi Bjelovar, a dan ili dva nakon toga, kako odluči 

predsjednik Gradskog vijeća, održat će se tematska sjednica vezana uz Idejni projekt 

Termi Bjelovar, koji će predstaviti naši konzultanti iz konzultantske tvrtke Horvat.  Oni 

će nam predstaviti sam koncept i Idejni projekt toplica. Na toj sjednici svi oni koji su 

zaduženi za izgradnju toplica, odnosno zatvorenih bazena iznijeti će svoje mišljenje. 

Bit će tu i voditeljica projekta gospođa Sonja Novak. Navodi da ćemo na toj tematskoj 

sjednici donijeti odluku da li ćemo ići u gradnju zatvorenih bazena ili toplica prema 

modelu financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji bi trebao biti 

financiran u sto postotnom iznosu. Naglašava da je to jedan od najvažnijih 

infrastrukturnih projekata grada Bjelovara. Napominje da kod ovoga projekta moramo 

biti brzi jer se već za lipanj i srpanj najavljuje prvi javni poziv za financiranje takvih i 

sličnih projekata.  

 

 
Sjednica je završila u  16,30 sati  

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

 
 

 

 

 

 

 


