KLASA: 021-05/21-01/05
URBROJ: 2103/01-08-21-2

ZAPISNIK
sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara održane 15.
lipnja 2021. godine u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika
2, s početkom u 9,00 sati
Nakon izvođenja državne himne, sjednicu je otvorila Željka Vizi, voditeljica
Odsjeka za naplatu i pravne poslove koja ima ovlaštenje pročelnika nadležnog za
poslove Gradskog vijeća za sazivanje konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada
Bjelovara, koja pozdravlja sve nazočne vijećnike i ostale uzvanike.
Na početku sjednice čestitala je na izboru svim vijećnicima Gradskog vijeća.
Čestitke je uputila i gradonačelniku gospodinu Dariju Hrebaku te njegovom zamjeniku
gospodinu Igoru Brajdiću na povjerenju koje su dobili od građana, te je svima zaželjela
puno uspjeha u daljnjem radu.
Zatim je pozvala sve nazočne da minutom šutnje odaju počast svim poginulim
hrvatskim braniteljima.
Budući da je za rad potrebna nazočnost natpolovičnog broja vijećnika, izvršila
je prozivku izabranih vijećnika prema objavljenim rezultatima izbora Gradskog
izbornog povjerenstva Grada Bjelovara.
Nakon izvršene prozivke utvrdila je da su na sjednici od 21 izabranog vijećnika
nazočni svi vijećnici i to:
BRUNO ZADRO, ŽELJKO ŽULIĆ, ZLATKA PEMPER, ZDENKA HENC,
MARIO HOLIČEK, SINIŠA KNEZIĆ, ĐURĐICA ĆASAR, ZORAN TURUDIJA,
GORDANA TEREK, IGOR CRNOMARIĆ, DAMIR BAJS, SABINA OLTRA
BOTINČAN, JASNA VIŠNJEVIĆ, BORISLAV KOZIĆ, IVAN VLAŠIĆ, NENAD
MARTINOVSKI, ANTE TOPALOVIĆ, DRAŽEN MEDVED, MATEO HORVAT,
DANIJELA HAJDINJAK PRIHIĆ i ANTONETA ĐOKIĆ.
ŽELJKA VIZI predlaže da se utvrdi dnevni red sjednice koji su vijećnici dobili uz
saziv za sjednicu.
Zatim daje na glasovanje predloženi dnevni red, te nakon glasovanja utvrđuje
da je dnevni red jednoglasno usvojen i glasi:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije:
2. Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima i imenima izabranih
članova Gradskog vijeća;
- Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do
izbora predsjednika;
- Svečana prisega članova Gradskog vijeća;
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3. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za izbor i
imenovanje;
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
5. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za statut i poslovnik;
6. Izbor predsjednika i članova Odbora za financije i proračun;
7. Polaganje prisege gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika;
8. Izbor predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja.
TOČKA 1.
ŽELJKA VIZI napominje da pravo predlaganja Mandatne komisije, sukladno
članku 4. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara ima predsjedatelj i
najmanje 1/3 vijećnika.
Zatim predlaže da se u Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Bjelovara
izaberu:
1. Igor Crnomarić, za predsjednika,
2. Željko Žulić i
3. Nenad Martinovski, za članove Komisije.
Pita vijećnike da li ima drugih prijedloga za izbor članova Mandatne komisije.
Kako vijećnici nisu imali drugih prijedloga, otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda,
a kako se nitko nije javio za raspravu, stavlja na glasovanje prijedlog za izbor
predsjednika i dva člana Mandatne komisije.
Napominje da se u skladu s člankom 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21) odluka o izboru članova
radnih tijela donosi natpolovičnom većinom vijećnika, a kod izbora ili imenovanja o
prijedlogu se glasuje samo sa „za“ ili „protiv“.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 21 glasom „za“,
donijelo
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Gradskog vijeća Grada Bjelovara
(Rješenje Klasa: 021-05/21-01/05, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
ŽELJKA VIZI poziva Mandatnu komisiju da pripremi Izvješće o provedenim
izborima i imenima izabranih članova Gradskog vijeća.
TOČKA 2.
ŽELJKA VIZI poziva predsjednika Mandatne komisije gospodina Igora
Crnomarića da podnese Izvješće.
IGOR CRNOMARIĆ podnosi Izvješće Mandatne komisije te navodi da je
prema utvrđenim i objavljenim rezultatima izbora koje je utvrdilo i objavilo Gradsko
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izborno povjerenstvo Grada Bjelovara 20. svibnja 2021. godine, od ukupno 32.561
birača upisanih u popise birača na području Grada Bjelovara, glasovalo je 12.742
birača odnosno 39,12%.
Nevažećih listića bilo je 270.
Važećih listića bilo je 12.467.
Pojedine gradske kandidacijske liste dobile su sljedeći broj mjesta u Gradskom
vijeću:
1. HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
dobila je 10 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. DARIO HREBAK
2. IGOR BRAJDIĆ
3. ZLATKA PEMPER
4. DENIS HLADIŠ
5. MARIO HOLIČEK
6. SINIŠA KNEZIĆ
7. ĐURĐICA ĆASAR
8. JASNA GRGIĆ ŠKAURIN
9. GORDANA TEREK
10. IGOR CRNOMARIĆ
2. Lista kandidata:
DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA - DAMIR BAJS NL
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE - NSH
GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ - GLAS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ - HSS BRAĆE RADIĆ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
dobila je 4 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. DAMIR BAJS
2. SABINA OLTRA BOTINČAN
3. JASNA VIŠNJEVIĆ
4. BORISLAV KOZIĆ
3. Lista kandidata:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
dobila je 3 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. ZORAN BIŠĆAN
2. NENAD MARTINOVSKI
3. ANTE TOPALOVIĆ
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4. DOMOVINSKI POKRET – DP
dobio je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. DRAŽEN MEDVED
2. MATEO HORVAT

5. CENTAR DEMOKRATI
dobili su 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste izabrana:
1. DANIJELA HAJDINJAK PRIHIĆ
6.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
dobila je 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste izabrana:
1. ANTONETA ĐOKIĆ
I.

Mandatna komisija utvrđuje da je gospodin Dario Hrebak, izabrani kandidat sa
liste Hrvatske socijalno-liberalne stranka-HSLS izabran za gradonačelnika Grada
Bjelovara.
Sukladno članku 78. stavku 2. i članku 89. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) općinski načelnik,
gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti
članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.
Člankom 90. stavkom 4. Zakona o lokalnim izborima propisano je:
„Općinskom načelniku, gradonačelniku i županu te njihovim zamjenicima u
slučaju iz članka 89. stavka 1. ovog Zakona, mandat u predstavničkom tijelu miruje po
sili zakona.“
Stoga, Mandatna Komisija utvrđuje da Dariju Hrebaku, izabranom kandidatu sa
liste Hrvatske socijalno-liberalne stranka-HSLS, mandat vijećnika miruje po sili zakona.
Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine",
broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) člana predstavničkog tijela
izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste
liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje a određuje ga
politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.
Hrvatska socijalno-liberalna stranka – HSLS odredila je da gospodina Darija
Hrebaka, izabranog člana Gradskog vijeća čiji mandat miruje po sili zakona,
zamjenjuje gospodin Bruno Zadro.
Slijedom navedenog, stekli su se uvjeti da gospodin Bruno Zadro započne
obnašati dužnost vijećnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara.
Mandatna komisija utvrđuje da je gospodin Igor Brajdić, izabrani kandidat sa
liste Hrvatske socijalno-liberalne stranka-HSLS izabran za zamjenika gradonačelnika
Grada Bjelovara.
Sukladno članku 78. stavku 2. i članku 89. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) općinski
načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti ne
mogu biti članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.
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Člankom 90. stavkom 4. Zakona o lokalnim izborima propisano je:
„Općinskom načelniku, gradonačelniku i županu te njihovim zamjenicima u
slučaju iz članka 89. stavka 1. ovog Zakona, mandat u predstavničkom tijelu miruje po
sili zakona.“
Stoga, Mandatna Komisija utvrđuje da Igoru Brajdiću (HSLS), izabranom
kandidatu sa liste Hrvatske socijalno-liberalne stranka-HSLS, mandat vijećnika miruje
po sili zakona.
Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine",
broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) člana predstavničkog tijela
izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste
liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje a određuje ga
politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.
Hrvatska socijalno-liberalna stranka – HSLS odredila je da gospodina Igora
Brajdića, izabranog člana Gradskog vijeća čiji mandat miruje po sili zakona, zamjenjuje
gospodin Željko Žulić.
Slijedom navedenog, stekli su se uvjeti da gospodin Željko Žulić započne
obnašati dužnost vijećnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara.
Mandatna komisija utvrđuje da je gospodin Denis Hladiš, izabrani kandidat sa
liste Hrvatske socijalno-liberalne stranke (HSLS), sukladno članku 79. stavku 1.
Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20,
144/20 i 37/21), obavijestio Upravni odjel za financije i javne prihode, Odsjek za naplatu
i pravne poslove, kao upravno tijelo Grada Bjelovara nadležno za poslove Gradskog
vijeća, da obnaša dužnost ravnatelje Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar koja
je nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, te je dužnost člana Gradskog
vijeća Grada Bjelovara stavio u mirovanje.
Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine",
broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) člana predstavničkog tijela
izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste
liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga
politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.
Kako je gospodin Denis Hladiš bio kandidat na kandidacijskoj listi HSLS-a kao
član Akcije bjelovarsko-bilogorske-ABB, sukladno Sporazumu o zajedničkoj suradnji
na provedbi izbora za gradonačelnika i članove predstavničkog tijela sklopljenom
između HSLS-a i ABB-a, Akcija bjelovarsko-bilogorska je odredila da izabranog člana
Gradskog vijeća Denisa Hladiša kojemu mandat miruje zbog nespojive dužnosti
zamjenjuje gospođa Zdenka Henc.
Slijedom navedenog, stekli su se uvjeti da gospođa Zdenka Henc započne
obnašati dužnost vijećnice Gradskog vijeća Grada Bjelovara.
Mandatna komisija utvrđuje da je gospođa Jasna Grgić Škaurin, izabrana
kandidatkinja sa liste Hrvatske socijalno-liberalne stranke (HSLS) sukladno članku 79.
stavku 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19,
42/20, 144/20 i 37/21) obavijestila Upravni odjel za financije i javne prihode, Odsjek za
naplatu i pravne poslove, kao upravno tijelo Grada Bjelovara nadležno za poslove
Gradskog vijeća, da obnaša dužnost pročelnice Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo,
socijalnu skrb i opće poslove koja je nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela,
te je dužnost člana Gradskog vijeća Grada Bjelovara stavila u mirovanje.
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Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine",
broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) člana predstavničkog tijela
izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste
liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga
politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.
Kako je gospođa Jasna Grgić Škaurin bila kandidat na kandidacijskoj listi HSLSa kao član Akcije bjelovarsko-bilogorske-ABB, sukladno Sporazumu o zajedničkoj
suradnji na provedbi izbora za gradonačelnika i članove predstavničkog tijela
sklopljenom između HSLS-a i ABB-a, Akcija bjelovarsko-bilogorska je odredila da
izabranog člana Gradskog vijeća Jasnu Grgić Škaurin, čiji mandat miruje zbog
nespojive dužnosti, zamjenjuje gospodin Zoran Turudija.
Slijedom navedenog, stekli su se uvjeti da gospodin Zoran Turudija započne
obnašati dužnost vijećnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara.
II.
Mandatna komisija utvrđuje da je gospodin Zoran Bišćan, izabrani kandidat sa
liste
Hrvatske demokratske zajednice-HDZ
Hrvatske demokršćanske stranke – HDS,
sukladno članku 79. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine», broj
144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) obavijestio Upravni odjel za financije i
javne prihode, Odsjek za naplatu i pravne poslove, kao upravno tijelo Grada Bjelovara
nadležno za poslove Gradskog vijeća, da obnaša dužnost člana uprave Komunalca
d.o.o. Bjelovar i Vodnih usluga d.o.o. Bjelovar koja je nespojiva s dužnošću člana
predstavničkog tijela, te je dužnost člana Gradskog vijeća Grada Bjelovara stavio u
mirovanje.
Sukladno članku 81. stavku 3. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine",
broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) člana predstavničkog tijela
izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani
kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a
određuju ga politička stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije
zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi
sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu, kao i o postignutom
dogovoru dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo jedinice.
Prema potpisanom Sporazumu političkih stranaka s ove Liste kandidata
gospodina Zorana Bišćana, izabranog člana Gradskog vijeća Grada Bjelovara čiji
mandat miruje zamjenjuje gospodin Ivan Vlašić.
Mandatna komisija utvrđuje da su se stekli zakonski uvjeti da gospodin Ivan
Vlašić započne obnašati dužnost vijećnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Ostalih 16 izabranih kandidata za Gradsko vijeće Grada Bjelovara u cijelosti
ispunjavaju uvjete za obnašanje dužnosti vijećnika.
ŽELJKA VIZI utvrđuje da je Gradsko vijeće primilo na znanje Izvješće
Mandatne komisije čime su ujedno i potvrđeni mandati članova Gradskog vijeća.
Utvrđuje da su na današnjoj konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća nazočni
svi zamjenici izabranih članova, te je sjednici nazočan 21 vijećnik Gradskog vijeća.
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Zatim prelazi na utvrđivanje privremenog predsjedatelja koji će predsjedati
sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća.
Člankom 87. stavkom 4. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine», broj
144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) propisano je da konstituirajućoj sjednici
predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
Prema podacima o izabranim članovima Gradskog vijeća Grada Bjelovara
utvrđeno je da je prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova
gospodin Dario Hrebak s liste Hrvatske socijalno-liberalne stranke HSLS.
S obzirom da je gospodin Dario Hrebak izabran na nespojivu dužnost
gradonačelnika, sjednicom će do izbora predsjednika predsjedati sljedeći izabrani član
s navedene kandidacijske liste. Sljedeći izabrani član s kandidacijske liste koja je
dobila najviše glasova je gospodin Igor Brajdić koji je također izabran na nespojivu
dužnost zamjenika gradonačelnika.
Sljedeća na predmetnoj kandidacijskoj listi je gospođa Zlatka Pemper.
Stoga utvrđuje da su se sukladno Zakonu stekli uvjeti da gospođa Zlatka
Pemper do izbora predsjednika predsjedava sjednici Gradskog vijeća, te poziva
gospođu Pemper da nastavi s vođenjem sjednice.
ZLATKA PEMPER napominje da je Poslovnikom Gradskog vijeća Grada
Bjelovara propisano da poslije Izvješća Mandatne komisije članovi Gradskog vijeća
polože prisegu. Poziva vijećnike da ustanu.
Zatim čita tekst svečane prisege. Nakon pročitane prisege vijećnici su izgovorili
riječ « PRISEŽEM «.
Napominje vijećnicima da potpisani tekst svečane prisege predaju predsjedniku
na kraju sjednice.
TOČKA 3.
ZLATKA PEMPER navodi da Komisija za izbor i imenovanje sukladno članku
3. Odluke o osnivanju sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada
Bjelovara broji 5 članova, odnosno sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i tri
člana koji se biraju iz reda vijećnika Gradskog vijeća.
Pravo predlaganja ove Komisije, sukladno članku 3. stavku 1. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Bjelovara ima predsjedatelj i najmanje 1/3 vijećnika.
Predlaže da se u Komisiju za izbor i imenovanja izaberu:
1. Mario Holiček, za predsjednika
2. Mateo Horvat, za potpredsjednika
3. Sabina Oltra Botinčan, za člana
4. Siniša Knezić, za člana
5. Ivan Vlašić, za člana
Zatim pita ima li drugih prijedloga za sastav ove Komisije.
Kako se nitko nije javio sa novim prijedlozima, stavlja na glasovanje izneseni
prijedlog o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za izbor i
imenovanje.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
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RJEŠENJE
o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za izbor i
imenovanje Gradskog vijeća Grada Bjelovara
(Rješenje Klasa: 021-05/21-01/05, Urbroj: 2103/01-02-21-5, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 4.
ZLATKA PEMPER navodi da sukladno članku 37. stavku 2. Statuta Grada
Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) pravo predlaganja
predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća imaju Komisija za izbor i imenovanje
ili najmanje 1/3 vijećnika.
Stoga moli Komisiju za izbor i imenovanje da pripremi prijedlog kandidata za
predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća.
Predlaže stanku od 5 minuta.
ZLATKA PEMPER nakon stanke poziva predsjednika Komisije Marija Holičeka
da iznese pripremljene prijedloge.
MARIO HOLIČEK navodi da sukladno članku 9. stavku 3. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21) pravo
predlaganja predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća ima Komisija za izbor i
imenovanje i najmanje jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća. Komisija za izbor i
imenovanje predlaže da se za predsjednika Gradskog vijeća izabere vijećnik gospodin
Nenad Martinovski, a za potpredsjednike gospodin Borislav Kozić i gospodin Mario
Holiček.
DAMIR BAJS pozdravlja vijećnike i sve nazočne na današnjoj konstituirajućoj
sjednici Gradskog vijeća ispred Kluba vijećnika Damir Bajs NL. Navodi da će
imenovanja predsjednika i jednog potpredsjednika Gradskog vijeća oni podržati.
Osvrće se na Statut Gradskog vijeća Grada Bjelovar gdje piše da se u pravilu jedan
podpredsjednik bira iz redova oporbe. Obzirom da to nije poštovano navodi da oni
izbor drugog potpredsjednika neće podržati jer je on izabran s njihove liste koju je on
predvodio, ali je navedeni vijećnik odlučio podržati, odnosno prijeći na stranu vladajuće
većine, te je postigao dogovor sa HSLS-om. Smatra da je to potez žetončića. Također
pojašnjava da on ne spori da je to zakonito, ali smatra da to demokratsko pravo treba
poštovati. Iz navedenoga razloga neće podržati imenovanje Borislava Kozića za
potpredsjednika Gradskog vijeća.
ZLATKA PEMPER slaže se s konstatacijom vijećnika Damira Bajsa da u
Statutu Grada Bjelovara piše da se jedan od potpredsjednika u pravilu bira iz reda
predstavničke manjine, ali to ne znači da se to i mora učiniti. Smatra da su korektno
rasporedili članove oporbenih stranaka u odbore Gradskog vijeća. Navodi da Gradsko
vijeće ne čine samo predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća, te vijećnici, već ga
čine i ostala radna tijela Gradskog vijeća koja imaju velik utjecaj na donošenje odluka
Gradskog vijeća.
Otvara raspravu te konstatira da se nitko nije javio za raspravu.
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Napominje da se sukladno članku 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21), predsjednik i potpredsjednik
Gradskog vijeća biraju natpolovičnom većinom od ukupnog broja vijećnika.
Sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara izbor
predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća obavlja se glasovanjem zasebno za
svakog kandidata.
Daje na glasovanje prijedlog da se za predsjednika Gradskog vijeća izabere
vijećnik gospodin Nenad Martinovski.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 21 glasom „za“,
izabralo predsjednika Gradskog vijeća, odnosno donijelo
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
(Rješenje Klasa: 021-05/21-01/05, Urbroj: 2103/01-02-21-6, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
Zatim daje na glasovanje prijedlog da se za potpredsjednika Gradskog vijeća
izabere gospodin Borislav Kozić.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 18 glasova „za“ i 3 glasa
„protiv“ izabralo gospodina Borislava Kozića za potpredsjednika Gradskog vijeća.
Daje na glasovanje prijedlog da se za potpredsjednika Gradskog vijeća izabere
gospodin Mario Holiček.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno izabralo
gospodina Marija Holičeka za potpredsjednika Gradskog vijeća.
Utvrđuje da je Gradsko vijeće donijelo
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
(Rješenje Klasa: 021-05/21-01/05, Urbroj: 2103/01-02-21-7, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
Također utvrđuje da je time Gradsko vijeće Grada Bjelovara, sukladno članku
32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi konstituirano.
Čestita novoizabranom predsjedniku i potpredsjednicima Gradskog vijeća na
izboru, te poziva izabranog predsjednika Gradskog vijeća da nastavi vođenje sjednice.
NENAD MARTINOVSKI, novoizabrani predsjednik Gradskog vijeća, pozdravlja
gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, sve gradske vijećnike i sve prisutne na
današnjoj konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća. Također se zahvaljuje vijećnicima
u svoje osobno ime i u ime svojih zamjenika na ukazanom povjerenju.
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TOČKA 5.
NENAD MARTINOVSKI daje uvodno obrazloženje sljedeće točke dnevnog
reda te navodi da Komisija za statut i poslovnik ima predsjednika, potpredsjednika i 3
člana koji se biraju iz reda vijećnika Gradskog vijeća.
Poziva predsjednika Komisije za izbor i imenovanje gospodina Marija Holičeka,
da iznese prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članove Komisije za
statut i poslovnik.
MARIO HOLIČEK navodi da sukladno članku 18. stavku 5. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21)
Komisija za izbor i imenovanje predlaže da se u Komisiju za statut i poslovnik
Gradskog vijeća Grada Bjelovara izaberu:
1. Bruno Zadro, za predsjednika
2. Jasna Višnjević, za potpredsjednicu
3. Đurđica Časar,
4. Gordana Terek i
5. Zlatka Pemper, za članove Komisije.
NENAD MARTINOVSKI pita vijećnike da li ima drugih prijedloga. Kako nitko
više nije imao prijedlog, otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio za raspravu,
daje na glasovanje navedeni prijedlog Komisije za izbor i imenovanje.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 21 glasom
„za“ donijelo
RJEŠENJE
o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za statut i poslovnik
Gradskog vijeća Grada Bjelovara
(Rješenje Klasa: 021-05/21-01/05, Urbroj: 2103/01-02-21-8, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 6.
NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz izbor predsjednika
i članova Odbora za financije i proračun.
Navodi da Odbor za financije i proračun, sukladno članku 6. Odluke o osnivanju,
sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća, ima predsjednika i 6 članova koji se
biraju iz reda vijećnika i iz reda stručnih javnih djelatnika.
Zatim poziva predsjednika Komisije za izbor i imenovanje gospodina Marija
Holičeka da iznese prijedlog za izbor predsjednika i šest članova Odbora za financije i
proračun.
MARIO HOLIČEK navodi da u skladu s člankom 18. stavkom 5. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Bjelovara („Službenik glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21.)
Komisija za izbor i imenovanje predlaže da se u Odbor za financije i proračun izaberu;
1. Josip Heged, za predsjednika
2. Danijel Jakšeković,
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3. Matea Špoljarić,
4. Marina Balen,
5. Sabina Oltra Botinčan,
6. Nenad Mrzlečki i
7. Antoneta Đokić, za članove.
NENAD MARTINOVSKI pita da li ima još prijedloga. Budući da nitko drugi nije
imao prijedloge, otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za raspravu daje na
glasovanje navedeni prijedlog Komisije za izbor i imenovanje.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno, sa 21 glasom „za“,
donijelo
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun
Gradskog vijeća Grada Bjelovara
(Rješenje Klasa: 021-05/21-01/05, Urbroj: 2103/01-02-21-9, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOČKA 7.
NENAD MARTINOVSKI daje kratke napomene vezane uz polaganje prisege
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.
Poziva izabranog gradonačelnika gospodina Darija Hrebaka i zamjenika
gradonačelnika gospodina Igora Brajdića da polože svečanu prisegu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća pročitao tekst prisege, gradonačelnik
i zamjenik gradonačelnika izgovorili su riječ „prisežem“, te su potpisali tekst svečane
prisege.
Predsjednik Gradskog vijeća poziva
gospodina Darija Hrebaka da se obrati skupu.

gradonačelnika

Grada

Bjelovara

DARIO HREBAK obraća se Bjelovarčanima i vijećnicima kao i svim nazočnima
na ovoj konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća. Ističe da je počašćen što je od
Bjelovarčana dobio još jednu priliku da naredne četiri godine vodi ovaj grad. Građani
su prepoznali što je napravljeno u posljednje četiri godine. Vjeruje da je u prošlom
mandatu napravljeno puno dobrih stvari sa čime svi možemo biti zadovoljni. Ovo je
danas novi saziv Gradskog vijeća i vjeruje da će i nadalje tolerantno i konstruktivno
surađivati u novom četverogodišnjem mandatu. Napominje da je na svima
odgovornost da u narednom periodu napravimo još više kako bi naši građani mogli
imati još bolji standard. Podsjeća da su često tijekom kampanje govorili da za Bjelovar
najbolje vrijeme tek dolazi. Naglašava da će se na sjednicama Gradskog vijeća
uvažavati i prijedlozi od strane oporbenih vijećnika. Žao mu je što se smatra da je jedan
od potpredsjednika Gradskog vijeća izabran na nedemokratski način. On na to ne
gleda tako i ova vladajuća većina poziva sve vijećnike da sudjeluju u vlasti. Navodi da
će 14 vijećnika od ukupno 21 vijećnika činiti vladajuću većinu. Napominje da je u duhu
demokracije da vijećnici, bili iz vladajuće koalicije ili iz oporbe, imaju srazmjernu
zastupljenost u radnim tijelima Gradskog vijeća, kao i jednaka prava i mogućnosti.
Predsjednik Gradskog vijeća zahvaljuje gradonačelniku na obraćanju.
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TOČKA 8.
NENAD MARTINOVSKI poziva predsjednika Komisije za izbor i imenovanje
gospodina Marija Holičeka da podnese prijedloge za izbor predsjednika i članova
Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja.
MRIO HOLIČEK navodi da sukladno članku 18. stavku 5. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21.) Komisija za
izbor i imenovanje predlaže da se u Odbor za dodjelu nagrada I javnih priznanja
izaberu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zlatka Pemper, za predsjednicu,
Boris Abramović
Ante Amižić
Momir Kuprešanin
Marko Dragičević
Renata Cvjetković i
Adela Šporčić, za članove Odbora.

NENAD MARTINOVSKI pita da li ima drugih prijedloga za izbor Odbora za
dodjelu nagrada i javnih priznanja. Kako nije bilo drugih prijedloga, daje na glasovanje
navedeni prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, te nakon glasovanja utvrđuje da je
Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja
Gradskog vijeća Grada Bjelovara
(Rješenje Klasa: 021-05/21-01/05, Urbroj: 2103/01-02-21-10, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).
Sjednica je završena u 9,45 sati.
ZAPISNIK VODILA
Melita Birač, mag.iur.

VODITELJICA ODSJEKA ZA
NAPLATU I PRAVNE POSLOVE
Željka Vizi, dipl.iur.

PREDSJEDAVAJUĆA
Zlatka Pemper, dipl.učiteljica

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Nenad Martinovski, dipl.oec.
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