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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
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KLASA: 400-08/21-01/01 
URBROJ: 2103/01-01-21-3 
Bjelovar, 7. siječnja 2021. 

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o prijenosu ušteđenih sredstava s 

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

           
         

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o prijenosu ušteđenih 
sredstava s osnove naknada vijećnicima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela za 
stradale od potresa u Petrinji  i u povodu toga donio sljedeći  
 

     
     ZAKLJUČAK  

 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o prijenosu ušteđenih sredstava s osnove naknada 

vijećnicima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela za stradale od potresa u Petrinji  
kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
voditeljica Odsjeka za naplatu i pravne poslove Željka Vizi.  
 
 

 

         GRADONAČELNIK 
 
                    Dario Hrebak 

 
 
 
 

 
 
 



 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 Upravni odjel za financije i javne prihode 
 
 
KLASA: 400-08/21-01/01 
URBROJ: 2103/01-08/1-20-2 
Bjelovar, 7. siječnja 2021. 
 
 
                 Gradonačelnik Grada Bjelovara 

      Dario Hrebak 
 
 
 

PREDMET: Nacrt odluke  o prijenosu ušteđenih sredstava s osnove naknada 
vijećnicima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela za stradale od potresa u Petrinji   
 
  

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt odluke o prijenosu 
ušteđenih sredstava s osnove naknada vijećnicima Gradskog vijeća i članovima radnih 
tijela za stradale od potresa u Petrinji,  utvrdi ga kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću 
Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 
 
 
 
 
                      PROČELNICA 
 
        Mirela Bašić,dipl.oec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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, 2/20) i članka 2. Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih 
tijela („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 4/20), Gradsko vijeće Grada Bjelovara 
na__. sjednici održanoj __. siječnja 2021. donijelo je 
 

ODLUKU 
o prijenosu ušteđenih sredstava s osnove naknada vijećnicima Gradskog 

vijeća i članovima radnih tijela za stradale od potresa u Petrinji   
 

Članak 1. 
Na temelju članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima 

Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih tijela zbog posebnih okolnosti 
uvjetovanih pojavom epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS- CoV-2 
u razdoblju od 30.04.-30.06.2020. nisu se isplaćivale naknade vijećnicima Gradskog 
vijeća i članovima radnih tijela. 

Člankom 2. citirane Odluke navedeno je da će se svrha i način raspoređivanja 
ušteđenih sredstava urediti odlukom Gradskog vijeća. 

 
             Članak 2. 
Ovom Odlukom članovi Gradskog vijeća suglasno utvrđuju da se ušteđena 

sredstava na ime obustavljenih naknada u ukupnom iznosu od 58.620,52 kn bruto,  
uplate kao pomoć za stradale u potresu u Petrinji . 

 
             Članak 3. 
Zadužuje se Upravni odjel za financije i javne prihode za provođenje ove 

Odluke. 
 
              Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 

glasniku Grada Bjelovara“. 
 
KLASA: 400-08/21-01/01 
URBROJ: 2103/01-02-21-1 
Bjelovar,      siječnja 2021. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                    Ante Topalović, univ.bacc.oec 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 

 
Gradsko vijeće Grada Bjelovara, na 24. sjednici održanoj 27. travnja 2020. 

godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima 
Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih tijela kojom je određeno da se u 
slučaju nastupa posebnih okolnosti, odnosno događaja ili određenog stanja koje se 
nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje 
građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku 
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu (potres, poplava, pandemija i dr.) 
predsjedniku Gradskog vijeća, potpredsjednicima Gradskog vijeća, vijećnicima 
Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih tijela neće isplaćivati naknade 
određene u člancima 2., 3., 4. i 5. Odluke. 

Razdoblje obustave isplate trajalo je do 30.06.2020. te su u tom razdoblju 
ušteđena sredstava u iznosu od 37.300,00 kn neto, odnosno 58.620,52 kn bruto. 
 

Budući da se dana 29.12.2020. godine dogodio potres jačine 6,2 po Richteru 
na području Petrinje i okolnih naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji koji je 
prouzrokovao ljudske gubitke i veliku materijalnu štetu, Grad Bjelovar je sudjelovao u 
prikupljanju pomoći za ublažavanje posljedica od potresa te uplatio novčani iznos od 
50.000,00 kuna za pomoć stradalima od potresa u Petrinji.  
 
  Kako gradski vijećnici moraju odlučiti o načinu i svrsi raspoređivanja ušteđenih 
sredstava na ime obustavljenih naknada članovima Gradskog vijeća i radnih tijela, 
predlažemo da se ista uplate kao pomoć za stradale od potresa u Petrinji . 
  

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt odluke, utvrdi 
Prijedlog odluke o prijenosu ušteđenih sredstava s osnove naknada vijećnicima 
Gradskog vijeća i članovima radnih tijela za stradale od potresa u Petrinji kao u 
tekstu Nacrta i uputi ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 
 
 
PRIPREMILA                                                                                Pročelnica 
Voditeljica Odsjeka  
za naplatu i pravne poslove                                                 Mirela Bašić,dipl.oec. 
Željka Vizi, dipl.iur. 


