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KLASA: 021-05/21-01/06 

                                                                           URBROJ: 2103/01-02-21-3                
 

SKRAĆENI  ZAPISNIK   
sa 2.  sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara održane 1. srpnja  

2021. godine u velikoj vijećnici Grada Bjelovara s početkom u 15,00 sati 
 
        Sjednici predsjedava predsjednik Gradskog vijeća Nenad Martinovski, koji 
utvrđuje da se na sjednici može pravovaljano odlučivati, jer je na sjednici od 21 
izabranog vijećnika nazočno 17 vijećnika  i to: 

 

 NENAD MARTINOVSKI, MARIO HOLIČEK, ZLATKA PEMPER, SABINA 
OLTRA BOTINČAN, IGOR CRNOMARIĆ, BRUNO ZADRO, SINIŠA KNEZIĆ, 
ZORAN TURUDIJA, ZDENKA HENC, IVAN VLAŠIĆ, DRAŽEN MEDVED, MATEO 
HORVAT, ANTONETA ĐOKIĆ, ĐURĐICA ĆASAR, GORDANA TEREK, DAMIR 
BAJS, BORISLAV KOZIĆ.  

Osim vijećnika u sjednici sudjeluju i: DARIO HREBAK, gradonačelnik Grada 
Bjelovara, IGOR BRAJDIĆ, zamjenik 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, 
ŽELJKA VIZI, voditeljica Odsjeka za naplatu i pravne poslove, NIKOLINA RAKNIĆ 
RISTIĆ, pročelnica Službe za unutarnju reviziju,  IVAN IVANČIĆ, direktor Komunalca 
d.o.o. Bjelovar, DAVOR ĐALOG, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe, MARKO 
MIHALINEC, direktor Gradskog poduzeća za upravljanje športskim objektima, DENIS 
HLADIŠ, ravnatelj Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar, MELITA BIRAČ, viša 
stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i GORDANA ŠTEFANAC.  
   

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada 
Bjelovara,  pozdravlja nazočne vijećnike, te sve ostale sudionike na  sjednici Gradskog 
vijeća.  

Nakon izvođenja himne, predsjednik Gradskog vijeća poziva vijećnike da 
minutom šutnje odaju počast hrvatskim braniteljima.  

Zatim daje na usvajanje skraćeni zapisnik sa 1. sjednice Gradskog vijeća 
održane 15. lipnja 2021. 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. Pita vijećnike ima li prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog 
reda.  

Kako  vijećnici nisu imali 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. Izvještaj o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 

2020. godinu; 
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. 
godinu; 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu; 
4. Donošenje Izvješća o izvršenju Plana programa upravnih odjela Grada 

Bjelovara iz područja društvenih djelatnosti za 2020. godinu:  
a) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i  

obrazovanju Grada  Bjelovara za 2020. godinu; 
b)  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara 

za 2020. godinu; 
c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 

2020. godinu; 
d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 

2020. godinu; 
e) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 

Bjelovara za 2020. godinu; 
f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i 

spašavanju Grada Bjelovara za 2020. godinu; 
g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba HGSS-a Stanice Bjelovar za 

2020. godinu; 
h) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih 

potreba Grada Bjelovara u 2020. godinu; 
i) Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2020. 

godini; 
5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračunu Grada Bjelovara za 

2020. godinu; 
6. Donošenje: 

a) II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu; 
b) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za izgradnju Gradskog 

stadiona; 
c) Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 

2021. godinu;  
7. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kao mjere 

ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Bjelovara 
uzrokovanih koronavirusom COVID-19; 

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara;  

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u vlasništvu Republike 
Hrvatske u svrhu izgradnje Poslovne zone Korenovo; 

10. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja turizma grada 
Bjelovara za razdoblje od 2022.-2027. godine;  

11. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske;  
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12. Donošenje Odluke o jednokratnoj pomoći sufinanciranja troškova kupnje radnih 
bilježnica i radnih materijala učenicima osnovnih škola s prebivalištem na 
području Grada Bjelovara za nastavnu godinu 2021./2022.;  

13. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bjelovara za razdoblje 
lipanj - prosinac 2021. godine;  

14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara za 
korištenje službenog vozila;  

15. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Bjelovara;  

16. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova: 
a) Odbora za gospodarstvo; 
b) Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša; 
c) Odbora za odgoj i obrazovanje; 
d) Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku; 
e) Odbora za kulturu, tehničku kulturu i sport; 
f) Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju; 
g) Odbora za predstavke i pritužbe; 
h) Odbora za određivanje imena ulica i trgova na području grada Bjelovara; 
i) Odbora za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara; 
j) Odbora za ravnopravnost spolova; 
k) Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji; 

17.  Razmatranje Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 
2020. godinu; 

 

TOČKA 1.  

 

NENAD MARTINOVSKI 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: Mario Holiček, Danijela Hajdinjak Prihić, 
Zlatka Pemper, Nenad Martinovski, Ante Topalović, Ivan Vlašić, Sabina Oltra Botinčan, 
Antoneta Đokić i  Damir Bajs.  
 

Napominje da vijećnik Damir Bajs  svoje pitanje nije postavio u propisanom roku 
koji je određen Poslovnikom o radu Gradskog vijeća, također navodi da nije vidljivo 
kome je pitanje  upućeno. Pojašnjava da  pitanje mora biti u propisanoj formi kako bi 
se na njega mogao pripremiti odgovor. Iznimno je na sjednici Vijeća moguće postaviti 
pitanje ukoliko je ono od iznimnog interesa i  u tome slučaju na njega mogu odgovoriti 
gradonačelnik ili pročelnici ovisno o tome kome je pitanje upućeno.  
 

MARIO HOLIČEK postavlja pitanje zamjeniku gradonačelnika gospodinu Igoru 
Brajdiću, te predlaže da vijećnicima iznese plan infrastrukturnih ulaganja i radova u 
gradu Bjelovaru.  
 

IGOR BRAJDIĆ navodi da je pripremio  kratku prezentaciju kojom će  vijećnike 
detaljnije upoznati s radovima koji se izvode u gradu. Također navodi da treba biti 
dobro koordiniran sa svim izvođačima radova. Naglašava da već neko vrijeme redovito  
održavaju zajedničke sastanke sa HEP-om, T- comom, Elektrometalom, Komunalcem, 
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Vodnim uslugama, odnosno sa svim izvođačima radova u gradu. Pojašnjava da to rade 
isključivo iz razloga da se ne dogodi da nakon završenih infrastrukturnih radova na 
dijelu ceste,  istu u prvobitno stanje  dovedemo samo na dijelu izvođenja radova, a  da 
nam polovica ceste ostane u lošem stanju. Naš interes i cilj je da se nakon završetaka 
radova cesta asfaltira u punom profilu. Navodi da mu je jasno da se kod građana javlja 
nezadovoljstvo što neki radovi duže traju. Smatra da će nakon polaganja kompletne 
infrastrukture i postavljanja novoga sloja asfalta, te izgradnje nogostupa građani u 
konačnici biti zadovoljni. Navodi da Grad Bjelovar održava oko 300 km cesta, a oko 
100 km cesta dobili smo na održavanje  od Županije. Naglašava da nije jednostavno 
održavati 300 km cesta sa 10 milijuna kuna koliko imamo na raspolaganju za tu 
namjenu. Ističe da postoje planovi i programi ali i prioriteti. Trenutno se u Bjelovaru 
izvode radovi u Ulici Don Frane Bulića. Stanovnici navedene ulice su zadovoljni, a  
uskoro će se navedena ulica i asfaltirati. Zatim navodi da se radi i most u Lugu. Uređuje 
se i Ivanovčanska ulica, iako su možda  građani malo duže čekali,  radovi su započeli 
ovaj tjedan. Razlog zbog čega radovi nisu započeli ranije je u dobroj koordinaciji jer se 
čeka da se svi građani priključe na komunalnu infrastrukturu, a onda da se stavi završni 
sloj asfalta. Napominje da će radovi u toj ulici trajati oko tri do četiri mjeseca. Ističe da 
je nezahvalno govoriti o rokovima jer oni ovise o vremenskim prilikama. Navodi da je 
to investicija Hrvatskih cesta, a idući tjedan počinju radovi na kružnom toku u 
Hrgovljanima. Asfaltirano je i dječje igralište u Ulici Jakova Gotovca. Osvrće se na 
najveći infrastrukturni projekt u gradu Bjelovaru, a to je aglomeracija. Također želi 
napomenuti što građani možda ne znaju da je aglomeracijom pokriven samo dio ceste 
na kojem je položena komunalna infrastruktura, dok ostatak ceste asfaltiramo iz 
vlastitih sredstava, što ćemo učiniti u svim dijelovima grada gdje će proći aglomeracija. 
Napominje da je Grad Bjelovar partner sa Vodnim uslugama tako da tu nema ništa 
sporno, a najveće zadovoljstvo građana je da dobiju novo asfaltiranu cestu. Navodi da 
će se u srpnju asfaltirati ulice Kneza Višeslava, zatim Dončevićeva ulica i Ulica Vijenac. 
Što se tiče Ulice Put žrtava u Lugu ona bi trebala ići paralelno sa rekonstrukcijom 
mosta. Asfaltirati će se i Ulica Alojzija Stepinca koja se nalazi u centru grada. Još 
jednom podsjeća kako je važna koordinacija, a to znači da se sva komunalna 
infrastruktura položi prije završnog sloja asfalta. Vrijeme asfaltiranja ove ulice ne može 
sa sigurnošću reći, ali će sigurno biti u ovoj godini. Što se tiče spoja cesta Gornjih 
Plavnica sa Vinogradima i Diklenicom, navodi da se tu radi o cesti čiji radovi će se 
odvijati početkom iduće godine kao i dio nogostupa na Križevačkoj cesti koji ćemo 
dovršiti nakon završetka radova vezanih uz kanalizaciju u navedenoj ulici.  
 

NENAD MARTINOVSKI pita da li se izgradnja kružnog toga odnosi na kraj 
Hrgovljana.    
 

IGOR BRAJDIĆ potvrđuje da se radi o lokaciji koja se nalazi na kraju 
Hrgovljana, odnosno na obilaznici. Naglašava da se radi  o investiciji Hrvatskih cesta, 
a radovi bi trebali započeti idući tjedan.   
 

NENAD MARTINOVSKI navodi da je drugo pitanje postavila gospođa Danijela 
Hajdinjak Prihić. Budući da je vijećnica najavila da neće biti nazočna na sjednici, 
pročitat će pitanje vijećnice. 

Pitanje glasi: „Dobili smo upit od roditelja vezan uz pitanje produženog boravka 
u školama. Proteklu godinu zbog Covid mjera boravak je održan samo za prvašiće. 
Mogu li roditelji u rujnu računati na organizaciju produženog boravka i na koje škole i 
razrede će se odnositi“.  
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Drugo pitanje koje je postavila vijećnica glasi: „Kada možemo očekivati 
rješavanje pitanja prehrane studenata u centru grada“.  
Vijećnica je iznijela i jedan prijedlog koji glasi: „Nedavno smo u kampanji za lokalne 
izbore potaknuli pitanje razlike ekonomske cijene u privatnim i gradskim vrtićima s 
ciljem izjednačavanja iste i usklade udjela Grada u financiranju. Drago nam je što je 
gradonačelnik prihvatio našu inicijativu i kroz medije najavio korigiranje udjela koji Grad 
izdvaja za privatne vrtiće. Predlažemo da gradonačelnik što prije osnuje stručni tim 
koje će pristupati rješavanju navedenog pitanja u suradnji s ravnateljstvima vrtića. 
Prijedlog je i da navedena izmjena bude sadržana u Prijedlogu proračuna za 2022. 
godinu s primjenom od 1.1.2022. godine“.  
 

MILAN MATEKOVIĆ odgovara na prvo pitanje vijećnice. Navodi da je u 
školskoj godini 2020./2021. produženi boravak bio organiziran samo za učenike prvih 
razreda osnovnih škola sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje 
su na snazi od 1. kolovoza 2020. godine. Napominje da su navedene upute i dalje na 
snazi i ukoliko se ne promijene, organizacija produženog boravka u novoj 2021./2022. 
godini organizirat će se na isti način kao i do sada. Smatra da će to najvjerojatnije 
ponovo biti samo za učenike prvih razreda sukladno prostornim, materijalnim ali i 
pedagoškim uvjetima u školi. Prema uputama Zavoda za javno zdravstvo nije 
dozvoljeno miješanje učenika iz različitih razreda.  

Što se tiče drugog pitanja vijećnice koje se odnosilo na rješavanje prehrane 
studenata u centra grada, navodi da je Grad to pitanje proslijedio Veleučilištu u 
Bjelovaru na koje smo dobili odgovor da je Hotel Central u Bjelovaru bez prethodne 
najave otkazao studentsku prehranu u siječnju 2020. godine. Poštujući zakonsku 
proceduru upućen je poziv na 11 adresa potencijalnih dobavljača prehrane, a na  
natječaj se javio samo jedan ponuditelj i to restoran Snježana u Bjelovaru tako da 
studenti od listopada 2020. godine ponovo imaju mogućnost subvencioniranja 
prehrane. U studentskim anketama studenti su naglasili kvalitetu hrane u navedenom 
restoranu, dok su komentari vezani uz udaljenost objekta sporadični. Naglašava da je 
cilj objedinjavanje smještaja i prehrane na lokaciji starog đačkog doma u Bjelovaru na 
čemu se intenzivno radi.  

Što se tiče prijedloga vijećnice navodi da su gradonačelnik i zamjenik 
gradonačelnika u suradnji sa Upravnim odjelom za odgoj, obrazovanje i sport, kao i  
ravnateljima privatnih dječjih vrtića održali sastanke na tu temu gdje je dogovoren 
model postupnog povećanja izdvajanja za sufinanciranje privatnih dječjih vrtić s ciljem 
izjednačavanja cijene privatnih dječjih vrtića sa gradskim dječjim vrtićima. Prvo 
povećanje sufinanciranja planira se od 1. srpnja ove godine sa 50,00 kn mjesečno po 
djetetu, a od 1. siječnja 2022. godine sa još 50,00 kn po djetetu, te od  1. siječnja 2023. 
godine predviđa se dodatni iznos od 100,00 lm po djetetu mjesečno. Također pored 
povećanja sufinanciranja privatnih dječjih vrtića očekuje se i dodatno smanjenje cijene 
za roditelje sa 500,00 kn na 400,00 kn, odnosno sa 400,00 kn na 300,00 kn u razdoblju 
o kojem je govorio.  
 

ZLATKA PEMPER navodi da se i njeno pitanje nadovezuje na vrtiće, a  uputila 
ga je zamjeniku gradonačelnika gospodinu Brajdiću. Podsjeća da smo sada svi čuli  
informaciju vezanu uz planiranje smanjena cijene usluga čuvanja djece u vrtićima. 
Osvrće se na otvaranje dječjeg vrtića u Gudovcu koji je otvoren nakon 40 godina gdje 
su svi bili jako sretni što je 50 djece dobilo svoje mjesto u njemu. Također ju je  
iznenadilo  što je proradila aplikacija  iz koje je vidljivo koliko djece nije upisalo vrtić, a 
radi se o njih  150. Podsjeća da se ranije razgovaralo o mogućnosti izgradnje dječjih 
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vrtića u Ulici Viktora Bubnja i vrtića u Ždralovima. Zanima ju u kojoj je fazi mogućnost 
izgradnje navedenih vrtića. 
 
 IGOR BRAJDIĆ smatra da su se ova dva pitanja koja se odnose na dječje vrtiće 
dobro nadovezala. Ističe da je dio odgovora na ova pitanja dao pročelnik Mateković, 
dok će on dati dodatna pojašnjenja. Ističe da  Grad Bjelovar  gradski vrtić sufinancira 
s 9,29 milijuna kuna, dok privatne dječje vrtiće kojih je 4 na području grada sufinancira 
s 8,4 milijuna kuna. Naglašava da nam je važno da gradski i privatni dječji vrtići budu 
u sličnom rangu, prvenstveno zbog djece koja ih polaze. Osvrće se i na aplikaciju koja 
je  uvedena, a  iz koje  je moguće vidjeti redoslijed djece koja čekaju mjesto u dječjem 
vrtiću. Djeca čija oba roditelja rade imaju prednost kod upisa u dječje vrtiće. Navodi da 
je održano niz sastanaka s ravnateljima gradskih i privatnih vrtića. Na sastancima se 
uvijek zajednički donose zaključci. Kao što je već danas rekao pročelnik, svi privatni 
dječji vrtići od 1. srpnja dobit će iznos od 50,00 kn po djetetu, dok će se 2022. godine 
iznos povećati za 150,00 kn a to znači da sa 50,00 kn povećavamo ekonomsku cijenu, 
dok za 100,00 kn spuštamo cijenu vrtića za roditelje i to sa 500,00 kn na 400,00 kn. 
 Što se tiče pitanja vezanog uz izgradnju novih dječjih vrtića naglašava da je iz 
aplikacije vidljivo da se povećao broj djece, a razlog tome je što su se građani počeli 
vraćati u  Bjelovar  raditi i živjeti. Što se tiče  plana, slaže se da treba izgraditi nove 
vrtiće, kao što smo izgradili i dječji vrtić u Gudovcu gdje smo dobili iznos sredstava od 
90% sufinanciranja iz EU fonda,  pa tako na isti način planiramo izgraditi i vrtić u 
Ždralovima, vrtić u Ulici Viktora Bubnja, kao i na nekim trećim lokacijama. Što se tiče 
izgradnje vrtića u Ždralovima navodi da je Grad Bjelovar  vodio  razgovore  s našom 
Biskupijom vezano uz zamjenu zemljišta ili neki oblik kupnje zemljišta budući da je ono 
u vlasništvu crkve. Napominje da je Crkva spremna Gradu darovati navedeno zemljište 
za izgradnju vrtića, ali mi to darovanje ne smijemo prihvatiti. Ističe da će natječaji biti 
raspisani 16. srpnja i trajat će do 30. rujna, a odnose se na ruralni razvoj. Vjeruje da 
ćemo uspjeti  u našem planu unatoč tome što još uvijek nemamo zemljište. Također 
moramo imati i projekt za izgradnju vrtića, kao i niz dozvola koje su potrebne za gradnju 
dječjeg vrtića. Ukoliko ne stignemo, ništa se strašno neće se dogoditi. Ove godine 
upisali smo 206 djece u gradski vrtić, tako da je ukupan broj djece u gradskim i 
privatnim dječjim vrtićima 1126.  
 Što se tiče izgradnje vrtića u Ulici Viktora Bubnja navodi da je spremna sva 
potrebna dokumentacija, ali ćemo ići u reviziju idejnog projekta. Izgradnju navedenog  
dječjeg vrtića namjeravamo prijaviti na mjeru vezanu uz Plan oporavka i otpornosti. U 
reviziju idemo isključivo zbog poskupljenja građevinskih radova što trenutačno iznosi 
15.363.000,00 kn. Naglašava da ćemo sigurno u ove četiri godine izgraditi dječje vrtiće 
i taj sustav još dodatno poboljšati.  
 
 NENAD MARTINOVSKI navodi da je zamjenik gradonačelnika danas već dao 
neke odgovore na pitanje koje misli postaviti. Zanima ga kakav je plan asfaltiranja 
prometnica nakon aglomeracije.              
 Što se tiče njegovog prijedloga iznosi ga u ime Mjesnog odbora Ždralovi, a  
vezan je uz izgradnju dječjeg igrališta u sklopu škole u Ždralovima ili sa strane na 
gradskom zemljištu.                
 
 ZORAN PRESKOČIL navodi da je danas zamjenik gradonačelnika već 
djelomično dao odgovore vezane uz aglomeraciju, stoga se neće ponavljati.  
Napominje da su izvođači radova prilikom izvođenja radova na kanalizaciji ili vodovodu 
dužni vratiti cestu u prvobitno stanje. To prvobitno stanje najčešće podrazumijeva 
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vraćanje polovice ceste, tako da Grad neće ostaviti drugu polovicu ceste neasfaltiranu. 
Naglašava da ćemo nastojati pratiti tempo radova završavanja aglomeracije nakon 
čega ćemo asfaltirati te prometnice. Također pojašnjava da sve prometnice ne 
zahtijevaju iste troškove. Navodi da je negdje potrebno samo asfaltiranje ceste, dok je 
negdje potrebno proširiti cestu. Na određenim prometnicama nosivi sloj na cesti nije 
dobar što dodatno poskupljuje radove. Također pojašnjava da se negdje ide u 
kompletnu rekonstrukciju ceste što obuhvaća izgradnju nogostupa, odvodnju,  kao i 
postavljanje rasvjetnih stupova. Navodi da su trenutno u Ulici Don Frane Bulića radovi  
u završnoj fazi, dok su u Ivanovčanskoj ulici započeli, a radi se o kompletnoj obnovi 
ulice u što spadaju nogostupi s pješačko biciklističkom  stazom, te  rasvjeta i odvodnja. 
Također navodi da tijekom srpnja planiramo asfaltiranje Ulice Vijenac, zatim u 
Ždralovim ulice Kneza Višeslava, Ivana Dončevića, Kralja Tomislava, Mije Bobetka, te 
ostalih ulica. Osvrće se i na Ulicu Alojzija Stepinca u kojoj je potreban malo veći zahvat. 
Tu je potrebno izmještanje ivičnjaka, te uređenje pješačke staze, također i HT mora 
izvršiti određene radove. Što se tiče ostalih ulica napominje da kako će se one 
završavati tako ćemo mi pratiti asfaltiranje.  
 
 MILAN MATEKOVIĆ napominje da je pitanje vezano uz izgradnju dječjih 
igrališta  u sklopu škole u Ždralovima u nadležnosti Upravnog odjela kojeg predstavlja 
gospodin Preskočil, tako da je i on mogao odgovoriti na njega. Što se tiče lokacije  
vezane uz pitanje, navodi da se ona nalazi pored područne škole u Ždralovima. 
Pojašnjava da na toj lokaciji u ovom trenutku nije moguće graditi dječje igralište jer 
prostorni uvjeti prema odluci Ministarstva znanosti nedozvoljavanju daljnju izgradnju ili 
dogradnju bez dokupa zemljišta.        
 
 NENAD MARTINOVSKI napominje da  gospodin Topalović još uvijek nije došao 
na sjednicu, tako da će pitanje koje je on postavio preskočiti.   
 
 IVAN VLAŠIĆ postavlja pitanje vezano uz plan sanacije Mjesnog doma u 
Velikim Sredicama. Pojašnjava da je dom u jako derutnom stanju, a u sklopu doma bili 
su smješteni stanari koji su nakon nekog vremena iseljeni. Također ističe  da dom nije 
siguran za korištenje jer s njega padaju crijepovi, a počeli su se odvajati i zidovi.  
 Što se tiče drugog pitanja, postavlja ga u ime stanovnika Mjesnog odbora 
Letičani, a odnosi se na košnju trave kod njihovog mjesnog odbora, kao i na  čišćenje 
graba na tome području. Napominje da su neki stanovnici zacijevili svoje grabe, dok ih 
drugi ne održavaju, tako da se kod svake veće kiše javlja problem.  
 Što se tiče prijedloga, on se odnosi na izgradnju dječjeg igrališta u Mjesnom 
odboru Velike Sredice. Napominje da je to jedan od većih mjesnih odbora na području 
grada koji obuhvaća ulice Velike Sredice, Ive Tijardovića, Bosansku i dio Gudovačke 
ulice. Taj mjesni odbor nema  dječje igralište. Budući da su svi u predizbornoj kampanji 
o tome govorili i obećavali građanima izgradnju dječjeg igrališta, predlaže da se 
pronađe način i lokacija na tome području i da se izgradi dječje igralište.  
 
 DAVOR SUŠAK odgovara na pitanje vijećnika Vlašića.  
 Pojašnjava da se zgrada društvenog doma u Velikim Sredicama nalazi u naselju 
Bjelovar, izgrađena je 1950. godine i u derutnom je  stanju, a  potrebna su velika 
sredstva za njenu sanaciju. Tlocrtna površina zgrade iznosi 716 m2, a u zgradi se 
nalazi društveni dom, stanovi, te sobe kojih je bilo desetak. Napominje da je dio stanara 
već iseljen, dok se za četvero stanara traži smještaj.  Na toj lokaciji velika je parcela 
od  2673 m2 i  mogla bi se  iskoristiti na druge načine. Navodi da je 2019. godine Grad 
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Bjelovar izvršio pregled građevine, te izradio troškovnik. Statičar gospodin Miroslav 
Prgin dao je svoje mišljenje. Iz troškovnika  je vidljivo da je samo za osnovnu  sanaciju 
zgrade potrebno 946.000,00 kn i to  samo za građevinske radove bez instalacija. Kada 
bi u ovom trenutku krenuli s radovima i uzeli u obzir povećanje cijena na tržištu, nužna 
sanacija toga objekta iznosila bi oko 2 milijuna kuna što je nama financijski  
neprihvatljivo. Navodi da se došlo do zaključka da bi se  ta lokacija u budućnosti mogla 
iskoristiti za neku bolju namjenu. Grad Bjelovar je započeo izradu registra u koji ćemo 
upisati i tu građevinu. Također napominje da se predmetni dom nalazi u naselju 
Bjelovar i nije ga moguće financirati sredstvima iz Fonda za ruralni razvoj jer Velike 
Sredice spadaju pod Grad Bjelovar. Ističe da je parcela velika i moguće  je istu  podijeliti 
na dvije parcele, budući da je širina 46 metara uz cestu. Da bi sagradili novi dom ove 
veličine i srušili postojeći potrebno je oko 8 do 9 milijuna kuna koja sredstva Grad 
Bjelovar nema. Ukoliko bi se odlučili za gradnju nekog manjeg doma trebalo bi nam  4 
do 5 milijuna kuna. Smatra da treba vidjeti da li je negdje moguće napraviti jednu 
prostoriju za održavanje sastanaka toga mjesnog odbora. Također navodi da će se 
možda u budućnosti pojaviti neki drugi fond na koji ćemo moći aplicirati za ovaj mjesni 
dom.  
 Što se tiče drugog pitanja vijećnika vezanog uz košnju trave oko Mjesnog 
odbora u Letičanima, navodi da je to već pokrenuto i krajem sljedećeg tjedna  biti će  
dovršeno. Što se tiče pitanja vezanog uz grabe, na njega će odgovoriti gospodin 
Preskočill.  
 
 ZORAN PRESKOČIL odgovara na pitanje vezano uz grabe u Letičanima. 
Napominje da Grad Bjelovar ove godine nije imao to u planu, jer imamo plan 
održavanja 33 km u što je uključeno  kopanje odvodnih kanala, ali ukoliko se radi o 
nekim kritičnim točkama, u tom slučaju službenici Gradske uprave izaći će na teren, te 
ukoliko je nešto zaštopano problem će biti riješen. Navodi da će kompletno kopanje 
graba pričekati neko drugo proračunsko razdoblje.  
 Što se tiče pitanja vezanog uz gradnju  dječjeg igrališta u Velikim Sredicama, 
navodi da taj prijedlog podržava, a djelatnici njegovog Upravnog odjela zajedno s 
predstavnicima Mjesnog odbora Velike Sredice i u ovome slučaju izaći će na teren te  
predložiti lokaciju koja će udovoljavati propisanim uvjetima, ali u nekom drugom 
proračunskom razdoblju jer to sada financijski  nije moguće.  
 
 SABINA OLTRA BOTINČAN navodi da je i njeno pitanje vezano uz vrtiće što 
znači da je to gorući problem jer je ona treća vijećnica koja ga je postavila. Napominje 
da je vidljivo da se 150 djece nije uspjelo upisati u vrtić. Zanima ju da li Grad ima 
nekakav plan ili ideju kako pomoći toj djeci koju čuvaju baka servisi. Predlaže da se u 
Proračunu Grada Bjelovara osiguraju sredstva i za tu djecu jer će se i oni morati negdje 
smjestiti na čuvanje. Predlaže da se i tim roditeljima malo financijski pomogne jer 
ukoliko će koristiti usluge dadilja njihov iznos bit će od dvije do dvije i pol tisuće kuna.  
 
 DARIO HREBAK pojašnjava da je  u Gradu Bjelovaru transparentnost prisutna 
na svim razinama, pa tako imamo situaciju gdje se odjednom pojavilo 150 djece koja 
nemaju mjesto u vrtiću. Naglašava da je taj problem bio daleko veći u zadnjih deset 
godina. Ističe da je Grad Bjelovar nakon 40 godina izgradio prvi vrtić u Gudovcu  gdje 
je svoj smještaj pronašlo 50 djece. Podsjeća da su nam se neki  smijali i pitali koja će 
to djeca ići u Gudovac u vrtić. Ispada da je Grad Bjelovar kriv što je izradio aplikaciju  
koja je pokazala stvarno stanje stvari, odnosno koliko djece čeka svoje mjesto u vrtiću. 
Smatra da je do povećanja broja djece došlo iz razloga što se dio roditelja doselio u 
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Bjelovar, a to nam je poruka ukoliko želimo razvijati grad, da to nećemo moći bez novih 
vrtića. U kampanji su ga prozivali zašto nemamo besplatan vrtić. Smatra da to nije 
rješenje problema, već će rješenje biti kada na ovaj broj upisane djece u vrtićima koje 
sada imamo uspijemo smjestiti  još sedamsto djece. Nadalje ističe  da imamo oko 3000 
učenika za koje sufinanciramo pribor za osnovnu školu. Također napominje da sada 
kada smo smanjili cijenu vrtića on je automatski postao prihvatljiviji. Ukoliko roditelji 
imaju dvoje djece u tome slučaju ostvaruju  velike godišnje uštede.  Zadnje četiri godine 
omogućili smo našim mladim obiteljima 6.000,00 kn manja izdvajanja za  vrtić. Također 
ćemo sa 1. siječnja 2022. godine dodatno sniziti cijenu vrtića, a u 2023. godini također 
ćemo ići na još veće smanjenje. Stoga pita vladajuće vijećnike  kao i one u oporbi da 
li će se s dodatnim snižavanjem cijene vrtića riješiti problem. Smatra da ga nećemo 
riješiti. Jedino rješenje bit će  da izgradimo još dva nova vrtića. Naglašava da izgradnja 
vrtića u Gudovcu košta osam milijuna kuna i s tim smo riješili čuvanje 50 djece. Smatra 
da moramo izgraditi barem 4 nova vrtića da bi zadovoljili potrebe čuvanja djece. Navodi 
da je Bjelovar razvijen grad i teško da možemo dobiti sredstva iz EU fonda za izgradnju 
vrtića u Ždralovima, ali  ćemo svakako pokušati  tu investiciju prijaviti na natječaj. Što 
se tiče spremnosti projekata, navodi da je spreman projekt  za gradnju vrtića u Ulici 
Viktora Bubnja  kojeg  planiramo izgraditi preko Plana opravka i otpornosti. Naglašava 
da vrtići moraju biti top prioritet bilo koje gradske vlasti. Majka koja čuva djecu kod kuće 
i nije na tržištu rada je nezadovoljna majka jer toj obitelji su automatski smanjeni 
prihodi. Naglašava da je najbolja demografska mjera da  svako dijete bude u vrtiću. 
Snižavanjem cijene vrtića sa 500,00 kn na 400,00 kn iduće godine imat ćemo 3 milijuna 
kuna manje u Proračunu. Naglašava da će Grad Bjelovar u 8 godina udvostručiti 
davanja za vrtiće.  
 
 ANTONETA ĐOKIĆ postavlja pitanje vezano uz Vinkovićevo naselje koje je 
izgrađeno 1960. godine. Ističe da je nedavno bila u tome naselju te je vidjela bezbroj 
rupa na cesti. U razgovoru sa stanovnicima naselja došla je do saznanja da su u 
vrijeme kiša rupe ispune vodom, te dolazi do zapljuskivanja pješaka. Navodi da u tome 
naselju nema ni nogostupa.  Stoga pita kada je u planu sanacija, odnosno asfaltiranje 
Vinkovićevog naselja.  Smatra da to nije previše financijskih sredstava, a stanovnicima 
navedenog  naselja to bi puno značilo.    
 
 DARIO HREBAK zahvaljuje se vijećnici na postavljenom pitanju. Navodi da će 
Vinkovićevo naselje biti jedno od prioriteta, ali nije samo to naselje u gradu 
problematično. Podsjeća da smo 30 godina u takvom stanju imali i Naselje Petra 
Krešimira IV. Također imamo u gradu i niz drugih ulica kojima je potrebna sanacija, 
kao što je to slučaj Vukovarske ulice koja je također u lošem stanju. Moramo biti svjesni 
da imamo aglomeraciju koja  po njegovoj procjeni košta oko 12 milijuna kuna za Grad 
Bjelovar, a ta  sredstva moramo prikupiti u ovoj, ali i u sljedećoj godini kako bih uspjeli 
asfaltirali drugu polovicu ceste o čemu je govorio danas njegov zamjenik. Naglašava 
da Grad može na brzinu zakrpati neke ulice i presvući ih novim slojem asfalta što nije 
dobro  rješenje. Potrebno je kompletno urediti ulicu po ulicu. Osvrće se na Ulicu Alojzija 
Stepinca gdje je namjera Komunalca bila samo krpanje dijela ceste gdje su izvodili 
radove na što nismo pristali, već smo odlučili da ćemo navedenu ulicu kompletno 
urediti. Iako sredstva za to nisu osigurana u Proračunu to ćemo morati izmijeniti 
rebalansom. Naglašava da smo nakon kompletnog uređenja neke ulice mirni sljedećih 
40 godina. Što se tiče Vinkovićevog naselja navodi da se u njemu ne provodi 
aglomeracija, tako da  ne možemo dati prednost navedenom naselju dok ne završimo 
asfaltiranje na cestama gdje se ona  provodi. Naglašava da to ne znači da Vinkovićevo 
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naselje vrlo brzo neće doći na red. Napominje da radovima treba pristupati temeljito 
jer jedino na taj način možemo održavati  300 km cesta koje imamo.  Navodi da je 
zadovoljan i punjenjem Proračuna gdje imamo povećanje od 15% na izvornim 
prihodima od poreza na dohodak nego što smo imali u 2019. godini  kada smo imali i 
prirez koji je na godišnjoj razini iznosio 12 milijuna kuna.  
 
 Na sjednicu dolazi Mateo Horvat pa je na sjednici nazočno 17 vijećnika.  
 
 NENAD MARTINOVSKI navodi da je sljedeće pitanje postavio vijećnik Damir 
Bajs. Napominje da je njegovo pitanje stiglo izvan roka i nije u formi kojoj pitanje mora 
biti jer ne sadrži pobliže temu, odnosno sadržaj područja koje je interes vijećnika.  
 Poziva vijećnika Damira Bajsa ukoliko želi da postavi svoje pitanje na koje će 
odgovor dobiti u pisanom obliku.  
 
 DAMIR BAJS pojašnjava da je u Poslovniku  o radu Gradskog vijeća navedeno 
da se pitanje može postaviti dan prije, a ne 24 sata prije održavanja sjednice Vijeća.  
 Postavlja pitanje pročelniku Matekoviću, a  je vezano uz školstvo, odnosno uz 
najave koje su bile dane vezane uz gradnju novih školskih zgrada u Ždralovima, kao i 
dogradnje IV. osnovne škole, odnosno VI. osnovne škole. Zanima ga da li su ti radovi 
započeti, odnosno da li su u tijeku ili je planirano rješavanje pitanja projektne 
dokumentacije vezane uz izgradnju navedenih školskih zgrada. Zanima ga kada 
možemo očekivati da se ti projekti stave u novo proračunsko razdoblje kako bi 
izgradnjom, odnosno dogradnjom navedenih osnovnih škola uveli jednosmjensku 
nastavu.  
 
 DARIO HREBAK smatra da bi kolega Bajs kao pravnik trebao znati da bi bilo 
kulturno da se pitanje ne pošalje  navečer u 20,41 sat jer pročelnici u tome slučaju ne 
stignu pripremiti odgovor za sjednicu Gradskog vijeća. Napominje da svi vijećnici imaju 
jednaka prava i mogućnosti stoga poziva vijećnike da se pridržavaju Poslovnika o radu 
Gradskog vijeća.  
 Također se zahvaljuje predsjedniku Gradskog vijeća što je vijećniku Bajsu 
omogućio postavljanje pitanja na sjednici Vijeća. Neovisno o tome, vijećnik Bajs dobit 
će odgovor na svoje pitanje.  
 Navodi da će zemljište za izgradnju VI. osnovne škole biti isplaćeno. Izgradnja 
škole se planira financirati sredstvima iz projekta vezanog uz nacionalni oporavak. 
Potpisan je ugovor za izradu Glavnog projekta s jednim projektantskim uredom. 
Planiramo da ćemo za tri ili četiri mjeseca imati Glavni projekt, budući da je Idejni 
projekt već napravljen. Vjeruje da do kraja godine možemo imati i građevinsku dozvolu. 
Također navodi da je šteta da je za javno privatno-partnerstvo iz 2013. godine i veliku 
gradnju škola na području grada i Bjelovarsko-bilogorske županije od svega ostalo 
veliko ništa. Najveću korist imali su projektanti koji su  dobro zaradili.  
 
 DAMIR BAJS ponovo se osvrće na postavljanje pitanja vijećnika, odnosno 
Poslovnik o radu Gradskog vijeća gdje je navedeno da se pitanja postavljaju dan prije. 
Smatra da bi trebalo pisati 24 sata prije sjednice što bi onda bilo u skladu sa 
Poslovnikom. Sada se ne želi pojašnjavati kako se računaju termini u pravu. Ukoliko 
je to tako i ako je to nepisano pravilo on će se toga pridržavati. Osvrće se i na 
Županijsku skupštinu gdje su članovi Skupštine mogli postavljati pitanja u terminima u 
kojima je i on sada postavio. Smatra da je bilo vremena, odnosno cijelo prije podne 
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drugi dan da se pripremi odgovor. Što se tiče činjenice koliko je Grad, a koliko Županija 
obnovila škola o tome bi se moglo pričati.  
 
 NENAD MARTINOVSKI pojašnjava da se pitanja vijećnika postavljaju u 
pisanom obliku ili elektroničkom poštom od dana primanja materijala za sjednicu 
Gradskog vijeća, a dostavljaju se najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice 
Gradskog vijeća.  

TOČKA 2. 
 

NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane Izvještaj o 
preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2020. godinu. 

Otvara raspravu, te konstatira da se nitko nije javio, zatim daje na usvajanje 
Izvještaj o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2020. 
godinu.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 1 glasom 
„uzdržan“ ( u trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 16 vijećnika)  donijelo  
 

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu 

Grada Bjelovara za 2020. godinu  
(Zaključak Klasa: 400-08/21-01/02, Urbroj; 2103/01-02-21-3, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 3.  
 

NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz razmatranje 
Izvješća o izvršenju: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. 
godinu; 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu; 
 

a) 
 Otvara raspravu po ovoj podtočci dnevnog reda, a kako  se nitko nije javio za 
raspravu, daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 15 glasova (u 
vijećnici je trenutno 16 vijećnika, vijećnik Damir Bajs odbio je glasovati) donijelo       
 
 

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2020. godinu  
(Zaključak Klasa: 363-01/19-01/78, Urbroj: 2103/01-02-21-19, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 

b) 
 NENAD MARTINOVSKI  otvara raspravu, te konstatira da se nitko nije javio, 
zatim daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu. 
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 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 14 glasova „za“, 2 glasa 
„uzdržana“ (u trenutku glasovanja na sjednici je nazočno 17 vijećnika, vijećnik Damir 
Bajs odbio je glasovati) donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu 
(Zaključak Klasa: 363-01/19-01/84, Urbroj: 2103/01-02-21-19, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 4.  
 

 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje Izvješća 
o izvršenju Plana programa upravnih odjela Grada Bjelovara iz područja društvenih 
djelatnosti za 2020. godinu:  

a) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i  
obrazovanju Grada  Bjelovara za 2020. godinu; 

b)  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 
2020. godinu; 

c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 
2020. godinu; 

d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 
2020. godinu; 

e) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 
Bjelovara za 2020. godinu; 

f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i 
spašavanju Grada Bjelovara za 2020. godinu; 

g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba HGSS-a Stanice Bjelovar za 
2020. godinu; 

h) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih 
potreba Grada Bjelovara u 2020. godinu; 

i) Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2020. 
godini; 

 

             Otvara raspravu po svim podtočkama ove točke dnevnog reda, te konstatira 

da se  nitko nije javio za raspravu, zatim  daje na glasovanje Prijedlog Izvješća o 

izvršenju Plana programa upravnih odjela Grada Bjelovara iz područja društvenih 

djelatnosti za 2020. godinu. 

              Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 14 glasova „za“ i 3 glasa 

„uzdržan“ donijelo  

IZVJEŠĆE  

o izvršenju Plana programa upravnih odjela Grada Bjelovara iz područja 

društvenih djelatnosti za 2020. godinu  

(Izvješće Klasa: 023-05/21-01/02, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  

a) 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje  Izvješće o izvršenju Programa 
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2020. godinu.  
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Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 14 glasova „za“ i 3 glasa 
„uzdržan“ donijelo  

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom 
odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2020. godinu  

(Zaključak Klasa: 601-01/21-01/12, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom 
zapisniku i njegov je sastavni dio).  

b) 
 

NENAD MARTINOVSKI daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa javnih 
potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2020. godinu.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 14 glasova „za“ i 3 glasa 
„protiv“ donijelo  

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada 

Bjelovara za 2020. godinu  
(Zaključak Klasa: 602-02/21-01/40, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
c) 

Zatim daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
Grada Bjelovara za 2020. godinu.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 14 glasova „za“ i 3 glasa 
„uzdržan“ donijelo  

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada 

Bjelovara za 2020. godinu  
(Zaključak Klasa: 620-01/20-01/16, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
d) 

NENAD MARTINOVSKI daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2020. godinu.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 14 glasova „za“ i 3 glasa 
„uzdržan“ donijelo  

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada 

Bjelovara za 2020. godinu 
(Zaključak Klasa: 612-01/21-01/02, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 

e) 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa 
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2020. godinu. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 14 glasova „za“ i 3 glasa 
„uzdržan“ donijelo  

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi 

Grada Bjelovara za 2020. godinu  
(Zaključak Klasa: 630-01/21-01/01, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
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f) 

Daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, 
zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2020. godinu.  

Nakon glasovanja Gradsko vijeće  je sa 15 glasova „za“ i 2 glasa „uzdržan“ 
donijelo  

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, 

zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2020. godinu  
(Zaključak Klasa: 214-01/21-01/02, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
g) 
 NENAD MARTINOVSKI daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa javnih 
potreba Grada Bjelovara HGSS-a Stanice Bjelovar za 2020. godinu. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bjelovara 

Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Bjelovar za 2020. godinu  
(Zaključak Klasa: 810-01/21-01/05, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 

h) 
Zatim daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih 

potreba Grada Bjelovara za 2020. godinu.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 2 glasa 

„uzdržan“ donijelo  
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba 
Grada Bjelovara za 2020. godine  

(Zaključak 550-01/21-01/06, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom zapisniku i 
njegov je sastavni dio).  

i) 
 NENAD MARTINOVSKI daje na usvajanje Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana 
raspodjele sredstava spomeničke rente u 2020. godini. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 14 glasova „za“, 1 glasom 
„protiv“ i 2 glasa „uzdržan“ donijelo  
 

IZVJEŠĆE 
o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2020. godini  
(Izvješće Klasa: 612-08/21-01/02, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio). 
 

TOČKA 5.  
 

 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje 
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu. 

Otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda, a kako se nitko nije javio za 

raspravu, daje na glasovanje Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 

2020. godinu. 



15 

 

 Napominje da se sukladno članku 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/21) godišnji izvještaj donosi 
natpolovičnom većinom od ukupnog broja vijećnika.   
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 14 glasova „za“, 2 glasa 
„protiv“ i 1 glasom „uzdržan“ donijelo  
 

Godišnji izvještaj 
o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu  

(Godišnji izvještaj Klasa: 400-08/21-01/05, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom 
zapisniku i njegov je sastavni dio).  

 
TOČKA 6.  

 
 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje: 
 

a) II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu; 
b) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za izgradnju Gradskog 

stadiona; 
c) Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 

2021. godinu;  
 

a)  Gradonačelnik grada Bjelovara utvrdio je Prijedlog II. izmjena i dopuna 
Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu i uputio ga Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.  

Poziva pročelnicu Mirelu Bašić da da uvodno obrazloženje ove točke dnevnog 

reda.  

 

MIRELA BAŠIĆ  daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.  

 

NENAD MARTINOVSKI otvara raspravu, te konstatira da se nitko nije javio, te 
daje na usvajanje  Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2021. 
godinu.  

Napominje da se sukladno članku 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/21) izmjene i dopune proračuna 

donose natpolovičnom većinom od ukupnog broja vijećnika.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 13 glasova „za“, 2 glasa 

„protiv“ i 2 glasa „uzdržan“ donijelo  

 

II. izmjene i dopune 

Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu  

(II. izmjene i dopune Klasa: 400-08/21-01/03, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se 

ovom zapisniku i njegov je sastavni dio). 

 

b) 

NENAD MARTINOVSKI daje kratke uvodne napomene vezane uz Prijedlog 

odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za izgradnju Gradskog stadiona.   

Poziva pročelnicu Mirelu Bašić da da uvodno obrazloženje ove točke dnevnog 
reda.  
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MIRELA BAŠIĆ daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.  

 
NENAD MARTINOVSKI otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, te 

konstatira da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje na glasovanje Prijedlog odluke 
o zaduženju za dugoročni financijski kredit za izgradnju Gradskog stadiona.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 13 glasova „za“ i 4 glasa „uzdržan“ 
donijelo  

ODLUKU 
o zaduženju za dugoročni financijski kredit za 

 izgradnju Gradskog stadiona 
(Odluka Klasa: 403-02/21-01/08, Urbroj: 2103/01-02-21-4 prilaže se ovom zapisniku i 

njegov je sastavni dio).  
 

c) 
           NENAD MARTINOVSKI navodi da je Gradonačelnik grada Bjelovara utvrdio 

Prijedlog odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2021. 

godinu i uputio ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.     

 
Poziva pročelnicu Mirelu Bašić da da uvodno obrazloženje ove točke dnevnog 

reda.  
 

MIRELA BAŠIĆ daje obrazloženje ove točke dnevnog reda.  
 

NENAD MARTINOVSKI otvara raspravu, te konstatira da se nitko nije javio za 
raspravu te daje na usvajanje Prijedlog odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 13 glasova „za“ i 4 glasa 
„uzdržan“ donijelo  

ODLUKU 
o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna  

Grada Bjelovara za 2021. godinu  
(Odluka Klasa: 400-08/21-01/06, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom zapisniku 

i njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 7.  
 

 NENAD MARTINOVSKI daje kratke uvodne napomene vezane uz donošenje 
Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih 
posljedica na gospodarstvo Grada Bjelovara uzrokovanih koronavirusom COVID – 19. 
  
 Poziva Zorana Preskočila da da uvodno obrazloženje ove točke dnevnog 

reda. 

 ZORAN PRESKOČIL daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.  

  

 U raspravi je sudjelovao gradonačelnik Dario Hrebak.   

 

  

 



17 

 

 NENAD MARTINOVSKI konstatira da se više nitko nije javio za raspravu, 

stoga daje na usvajanje Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade 

kao mjere ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Bjelovara 

uzrokovanih koronavirusom COVID – 19. 

 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo 

 

ODLUKU 

o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih 

posljedica na gospodarstvo Grada Bjelovara  

uzrokovanih koronavirusom COVID-19 

(Odluka Klasa: 363-03/21-01/1, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom zapisniku i 

njegov je sastavni dio).  

 

TOČKA 8.  

 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje 
Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara.  

Otvara raspravu te konstatira da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje na 
usvajanje Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o  koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara 
(Odluka Klasa: 120-01/21-01/01, Urbroj: 2103/01-02-21-3 prilaže se ovom zapisniku i 

njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 9.  
 

NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke 
o prihvaćanju darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje 
Poslovne zone Korenovo. 

Poziva Davora Suška, službenika ovlaštenog za privremeno obavljanje poslova 

pročelnika, da da uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.  

 

DAVOR SUŠAK daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.  

 

NENAD MARTINOVSKI otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, te 

konstatira da se nitko nije javio, zatim daje na usvajanje Prijedlog odluke o prihvaćanju 

darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje Poslovne 

zone Korenovo. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  

 

ODLUKU 

o prihvaćanju darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu 

izgradnje Poslovne zone Korenovo 
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(Odluka Klasa: 944-01/21-01/14, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom zapisniku 

i njegov je sastavni dio).  

 

TOČKA 10.  

 

 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje 
Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja turizma grada Bjelovara za 
razdoblje od 2022.-2027. godine.   

Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, konstatira da se nitko nije javio za 
raspravu, stoga daje na glasovanje Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade 
Plana razvoja turizma grada Bjelovara za razdoblje od 2022.-2027. godine. 
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo 
 

ODLUKU 
o pokretanju postupka izrade Plana razvoja turizma grada Bjelovara 

 za razdoblje od 2022. – 2027. godine 
(Odluka Klasa: 334-01/21-01/02, Urbroj: 2103/01-02-21-6, prilaže se ovom zapisniku 

i njegov je sastavni dio).  
 

Sa sjednice odlazi vijećnik Damir Bajs pa je na sjednici nazočno 16 vijećnika.  
 

TOČKA 11. 
 

 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje  
Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske.   

Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, te konstatira da se nitko nije javio 
za raspravu, zatim daje na usvajanje Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za 
zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog  

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
(Odluka Klasa: 0800-04/21-01/29, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 12.  
 

 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke 
o jednokratnoj pomoći sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i radnih 
materijala učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Bjelovara za 
nastavnu godinu 2021./2022.   
 Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, te konstatira da se nitko nije javio, 

zatim daje na usvajanje Prijedlog odluke o jednokratnoj pomoći sufinanciranja troškova 

kupnje radnih bilježnica i radnih materijala učenicima osnovnih škola s prebivalištem 

na području Grada Bjelovara za nastavnu godinu 2021./2022. 

 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
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ODLUKU 

o jednokratnoj pomoći sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i radnih 

materijala učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada 

Bjelovara za nastavnu godinu 2021./2022.  

(Odluka Klasa: 402-07/20-01/03, Urbroj: 2103/01-02-20-4, prilaže se ovom zapisniku 

i njegov je sastavni dio).  

 

TOČKA 13.  

 

 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje 
Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bjelovara za razdoblje lipanj – prosinac 2021. 
godine   

Otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda, a kako se nitko nije javio za raspravu 
daje na usvajanje Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bjelovara za 
razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bjelovara  
za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine  

(Odluka Klasa: 006-01/21-01/03, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio). 

 
TOČKA 14.  

 
 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje 
Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara za korištenje službenog 
vozila.  
 

 DARIO HREBAK daje dodatna pojašnjenja vezana uz ovu točku dnevnog 

reda.       

 

NENAD MARITNOVSKI daje na usvajanje Prijedlog odluke o davanju 
suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara za korištenje službenog vozila.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara  

za korištenje službenog vozila  
(Odluka Klasa: 080-02/21-01/06, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom zapisniku 

i njegov je sastavni dio).  
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TOČKA 15.  
 

 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje 
Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Bjelovara 

Otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda, te konstatira da se nitko nije javio, 
stoga daje na usvajanje Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na Statut  

Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara  
(Odluka Klasa: 012-03/21-01/04, Urbroj: 2103/01-02-21-5, prilaže se ovom zapisniku 

i njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 16.  
 

          NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje Rješenja 
o izboru predsjednika i članova:  

a) Odbora za gospodarstvo; 
b) Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša; 
c) Odbora za odgoj i obrazovanje; 
d) Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku; 
e) Odbora za kulturu, tehničku kulturu i sport; 
f) Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju; 
g) Odbora za predstavke i pritužbe; 
h) Odbora za određivanje imena ulica i trgova na području grada Bjelovara; 
i) Odbora za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara; 
j) Odbora za ravnopravnost spolova; 
k) Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji; 
Poziva predsjednika Komisije za izbor i imenovanje Marija Holičeka da da 

uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda. 

 

MARIO HOLIČEK daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda. 

Upoznaje članove Gradskog vijeća sa prijedlozima vezanim uz imenovanja 

predsjednika i članova u radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Bjelovara.  

 

NENAD MARTINOVSKI otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Konstatira 
da se nitko nije javio za raspravu, stoga daje na glasovanje: 
 
a) 

           Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo. 

           Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo 

 

RJEŠENJE 

o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo  

(Rješenje: Klasa: 021.01/21-01/17, Urbroj: 2103/01-02-21-15, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
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b) 

 NENAD MARTINOVSKI daje na glasovanje Prijedlog rješenja o izboru 

predsjednika i članova Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša. 

 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  

 

RJEŠENJE  

o izboru predsjednika i članova Odbora za  

komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

(Rješenje Klasa: 021-01/21-01/17, Urbroj: 2103/01-02-21-16, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  

c) 

 NENAD MARTINOVSKI daje na glasovanje Prijedlog rješenja o izboru 

predsjednika i članova Odbora za odgoj i obrazovanje.  

 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  

 

RJEŠENJE  

o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj i obrazovanje 

(Rješenje Klasa: 021-01/21-01/17, Urbroj: 2103(01-02-21-17, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  

d) 

 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Prijedlog rješenja o izboru 

predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. 

 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  

 

RJEŠENJE  

o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku 

(Rješenje Klasa: 021-01/21-01/17, Urbroj: 2103/01-02-21-18, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  

 

e) 

 NENAD MARTINOVSKI daje na glasovanje Prijedlog rješenja o izboru 

predsjednika i članova Odbora za kulturu, tehničku kulturu i sport. 

 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  

 

RJEŠENJE 

o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu, tehničku kulturu i sport  

(Rješenje Klasa: 021-01/21-01/17, Urbroj: 2103/01-02-21-19, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  

 

f) 

 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Prijedlog rješenja o izboru 

predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju. 

 Nakon glasovanja utvrđuje je da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
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RJEŠENJE 

o izboru predsjednika i članova Odbora za  

poljoprivredu i prehrambenu industriju  

(Rješenje Klasa: 021-01/21-01/17, Urbroj: 2103/01-02-21-20 prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  

 

g) 

 NENAD MARTINOVSKI daje na glasovanje Prijedlog rješenja o izboru 

predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe. 

 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  

 

RJEŠENJE 

o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe 

(Rješenje Klasa: 021-01/21-01/17, Urbroj: 2103/01-02-21-21 prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  

 

h)  

 NENAD MARTINOVSKI daje na usvajanje Prijedlog rješenja o izboru 

predsjednika i članova Odbora za određivanje imena ulica i trgova na području grada 

Bjelovara. 

 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  

 

RJEŠENJE 

o izboru predsjednika i članova Odbora za određivanje  

imena ulica i trgova na području grada Bjelovara  

(Rješenje Klasa: 021-01/21-01/17, Urbroj: 2103/01-02-21-22, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  

i) 

 Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Prijedlog rješenja o izboru 

predsjednika i članova Odbora za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada 

Bjelovara.  

 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  

 

RJEŠENJE 

o izboru predsjednika i članova Odbora za raspolaganje 

 nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara  

(Rješenje Klasa: 021-01/21-01/17, Urbroj: 2103/01-02-21-23, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  

 

j) 

 NENAD MARTINOVSKI daje na glasovanje Prijedlog rješenja o izboru 

predsjednika i članova Odbora za ravnopravnost spolova. 

 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  

 

RJEŠENJE 

o izboru predsjednika i članova Odbora za ravnopravnost spolova  
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(Rješenje Klasa: 021-01/21-01/17, Urbroj: 2103/01-02-21-24, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  

k) 

 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Prijedlog rješenja o izboru 

predsjednika i članova Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. 

 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  

 

RJEŠENJE 

o izboru predsjednika i članova Odbora za hrvatske branitelje 

 i članove njihovih obitelji  

(Rješenje Klasa: 021-01/21-01/17, Urbroj: 2103/01-02-21-25 prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  

 

TOČKA 17. 

 

 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz razmatranje 
Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2020. godinu. 

Otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, te konstatira da se nitko nije javio, 

zatim daje na glasovanje Izvješće o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara 

za 2020. godinu. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i jednim 

glasom „uzdržan“  donijelo  

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području grada Bjelovara za 

2020. godinu  

(Zaključak Klasa: 363-01/21-01/23, Urbroj: 2103/01-02-21-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  

 

     

 Predsjednik Gradskog vijeća na kraju sjednice daje vijećnicima napomene 

vezane uz osnivanje klubova vijećnika i osnivanje Međustranačkog vijeća.  

 

 

 Sjednica je završila u 16,45 sati.  

 

 

ZAPISNIK VODILA                      PREDSJEDNIK            
Melita Birač, mag.iur.                         GRADSKOG VIJEĆA  
                                Nenad Martinovski, dipl.oec. 
 

 
 


