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 KLASA: 021-05/21-01/01 

                                                                           URBROJ: 2103/01-02-21-2                 
 

SKRAĆENI    ZAPISNIK   
sa 8.  sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara održane 25. siječnja  
2022. godine u Kulturnom i multimedijskom centru Grada Bjelovara s 

početkom u 15,00 sati 
 
        Sjednici predsjedava potpredsjednik Gradskog vijeća Mario Holiček, koji utvrđuje 
da se na sjednici može pravovaljano odlučivati, jer je na sjednici od 21 izabranog 
vijećnika nazočno 17 vijećnika  i to: 

  

 BRUNO ZADRO, ŽELJKO ŽULIĆ, ZLATKA PEMPER, ZDENKA HENC, 
MARIO HOLIČEK, ĐURĐICA ĆASAR, ZORAN TURUDIJA, GORDANA TEREK, 
IGOR CRNOMARIĆ, DAMIR BAJS, SABINA OLTRA BOTINČAN, JASNA 
VIŠNJEVIĆ, IVAN VLAŠIĆ,  ANTE TOPALOVIĆ, DRAŽEN MEDVED, MATEO 
HORVAT i ANTONETA ĐOKIĆ.  

 

Osim vijećnika u sjednici sudjeluju i: DARIO HREBAK, gradonačelnik Grada 
Bjelovara, IGOR BRAJDIĆ, zamjenik gradonačelnika, KRISTINA KOCUR, pročelnica 
Upravnog odjela za komunalne poslove i uređenje prostora, JASNA GRGIĆ 
ŠKAURIN, pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće 
poslove, DAVOR SUŠAK pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, MIRELA 
BAŠIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode, MILAN MATEKOVIĆ, 
pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport.   ŽELJKA VIZI, voditeljica 
Odsjeka za naplatu i pravne poslove, NIKOLINA RAKNIĆ RISTIĆ, pročelnica Službe 
za unutarnju reviziju, DAVOR ĐALOG, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe, 
MARKO MIHALINEC, direktor Gradskog poduzeća za upravljanje športskim 
objektima, DENIS HLADIŠ, ravnatelj Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar,  
MILAN PAVLOVIĆ, ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar, IVAN IVANČIĆ, direktor 
Komunalca d.o.o. Bjelovar, VJERUŠKA ŠTIVIĆ, ravnateljica Narodne knjižnice „Petar 
Preradović“ Bjelovar, MARTINA KRIVIĆ LEKIĆ, ravnateljica Državnog arhiva u 
Bjelovaru, KSENIJA PAVUK KOVAČEVIĆ, viša savjetnica za imovinsko-pravne 
poslove, MELITA BIRAČ, viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i 
GORDANA ŠTEFANAC, referentica za poslove Gradskog vijeća i administrativne 
poslove.  
   

Potpredsjednik Gradskog vijeća otvara 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada 
Bjelovara,  pozdravlja nazočne vijećnike, te sve ostale sudionike na  sjednici Gradskog 
vijeća.  

Nakon izvođenja himne poziva vijećnike da minutom šutnje odaju počast 
hrvatskim braniteljima.  

Prelazi na usvajanje skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća 
održane 22. studenoga 2021. godine.  

Kako nitko nije imao primjedbe na zapisnik isti daje na usvajanje, te konstatira 
da je  zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća usvojen jednoglasno.  

Zatim prelazi na usvajanje skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća 
održane 30. studenoga 2021. godine.  
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Konstatira da nitko od vijećnika nije imao primjedbu na navedeni zapisnik te ga    
daje  na usvajanje i  konstatira da je zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća usvojen 
jednoglasno.  

Prelazi na utvrđivanje dnevnog reda današnje sjednice. 
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 nije bilo prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda daje isti na glasovanje te 
konstatira da je jednoglasno usvojen i glasi:  
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Aktualni sati; 
2. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada 

Bjelovara; 
3. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine na Trgu Eugena 

Kvaternika 6 na Državni arhiv u Bjelovaru; 
4. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Grada Bjelovara; 
5. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Grada Bjelovara; 
6. Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada; 
7. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade provedbenih dokumenata 

Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 
2021.-2027. 

 
TOČKA 1.  

 
MARIO HOLIČEK  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: Igor Crnomarić, Ante Topalović, Ivan 
Vlašić, Đurđica Ćasar, Mateo Horvat, Jasna Višnjević, Damir Bajs i Mario Holiček. 
 

IGOR CRNOMARIĆ  pitanje upućuje gradonačelniku, te navodi da smo prošli 
tjedan u medijima mogli pročitati da se uz novi stadion koji gradimo planira izgraditi 
park. Ističe da je u razgovoru sa građanima stekao dojam da su zadovoljni tim 
prijedlogom. Zatim predlaže da gradonačelnik da dodatna pojašnjenja.  
   

DARIO HREBAK pojašnjava da se u Bjelovaru grade dva nova nogometna 
stadiona, jedan  je stadion  Nogometnog kluba Bjelovar. Napominje da je Grad dobio 
u vlasništvo zemljište bivše vojarne na Logoru, a radi se o atraktivnom zemljištu u tome 
dijelu grada. Također navodi da se drveće na toj parceli neće rušiti. Pojašnjava da na 
toj lokaciji postoji  parcela koja  nije iskorištena, a vezana je uz stadion tako da na tome 
dijelu imamo mogućnost urediti zelenu površinu. Na sjeveru grada planiramo urediti i 
dodatne zelene površine u blizini Ulice Viktora Bubnja. Naglašava da se sjever grada 
širi,  te navodi da tu stanuje puno mladih obitelji, stoga nam je prioritet urediti zelene 
površine. Također navodi da je Grad  potpisao ugovor sa jednom zagrebačkom tvrtkom 
vezano uz izradu zelene infrastrukture grada Bjelovara jer želimo pojačati dojam 
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zelenoga u gradu. Također smo i kod izrade projekta vezanog uz obnovu korza pojačali 
dio zelenoga. Navodi da je na korzu trenutno zasađeno oko 40 stabala, te ćemo  ih još 
toliko zasaditi. Plan zelenoga je i u Frankopanskoj ulici kao i u Velikim Sredicama, te 
na dijelu do Bjelovarskog sajma, a sve to planiramo učiniti za godinu i pola. Što se tiče 
formiranja novoga parka kod Nogometnog stadiona, navodi da ćemo oko njega  
izgraditi nove rekreativne površine koje će moći koristiti stanovnici toga dijela grada 
kao i  ostali građani. 
 

ANTE TOPALOVIĆ predlaže da se u nekom skorijem terminu ide u izmjenu 
Poslovnika o radu Gradskog vijeća. Svjedoci smo da u ovom mandatu skoro na svakoj 
sjednici Gradskog vijeća na aktualnom satu vijećnici  postavljaju pitanja koja su vezana 
uz točke dnevnog reda, tako da često dok te točke dođu na dnevni red nemamo više 
potrebu raspravljati o njima. Smatra da se dnevni red treba poštovati, a u ovom 
mandatu ga ne poštujemo. Misli  da je takav rad loš iz više razloga, a jedan od  razloga 
je što neki vijećnici opterećuju ostale vijećnike, dok s druge strane novinari ne žele 
ostati do kraja na sjednicama vijeća. Ne vidi razlog zašto neku temu otvarati na 
aktualnom satu ako se ona nalazi u točci dnevnog reda. Također napominje da se 
često na sjednicama vijeća odvija monolog između dva ili tri sugovornika o nekoj točci 
dnevnog reda, a ostali vijećnici nemaju statutarnu mogućnost da se jave za raspravu. 
Navodi da nikoga ne treba sprječavati da kaže što hoće, ali za sve treba postojati 
mjesto i vrijeme. Napominje da je mjesto u redu, ali je vrijeme često promašeno.  
 

MARIO HOLIČEK poziva gospođu Željku Vizi da odgovori na prijedlog vijećnika 
Topalovića.  
 

ŽELJKA VIZI  shvaća gospodina Topalovića zašto je uputio ovakav prijedlog 
stoga će odgovoriti pravnički. Navodi da prijedlog za izmjenu Poslovnika o radu 
Gradskog vijeća može uputiti gradonačelnik, radno tijelo ili četvrtina gradskih vijećnika. 
Ukoliko se vijećnici usuglase sa ovim prijedlogom u tome slučaju moguće je uputiti 
takav prijedlog na Komisiju za statut i poslovnik, a stručne službe pomoći će da se 
pročiste odredbe vezane za taj dio Poslovnika. Ukoliko se takav prijedlog uputi on će 
se naći na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.  
 

DARIO HREBAK slaže se sa prijedlogom vijećnika Topalovića, te se na neki 
način osjeća prozvanim jer je gradonačelnik taj koji bi trebao uputiti predloženu 
inicijativu. Predlaže da se idući tjedan nađu predsjednici klubova stranaka te da se 
izjasni vladajuća većina i oporba da li pristaju na promjenu Poslovnika o radu Gradskog 
vijeća kako je  predložio gospodin Topalović.  Također smatra da i sam može sazvati 
predsjednike klubova najvećih stranaka u Gradskom vijeću te da zajedno usvoje 
prijedlog gospodina Topalovića.  
 

IVAN VLAŠIĆ navodi da su završeni radovi u Ivanovčanskoj ulici, ali na križanju 
Ivanovčanske ulice i Ulice Petra Biškupa Vene nema obilježenog pješačkog prijelaza, 
a najbliži prijelaz nalazi se u Šufflayevoj ulici što je poprilično daleko. Napominje da se 
dosta djece kreće Ulicom Pere Biškupa Vene jer idu u smjeru IV. osnovne škole i 
srednjoškolskog centra, stoga predlaže da se označi pješački prijelaz.   

Drugo pitanje odnosi se na spoj Ulice Petra Biškupa Vene i zaobilaznice. Navodi 
da je na dijelu ulice izgrađen nogostup ali na jednoj kosini na nogostupu ima dosta 
zemlje tako da je polovica nogostupa  neprohodna. Od smjera zaobilaznice također je 
izgrađeno oko 50 metara nogostupa ali dio nogostupa ostao je neizgrađen u ravnini 
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konjičkog kluba. Napominje da učenici iz Gornjih Plavnica koji idu prema gradu u školu 
moraju dijelom hodati po prometnici. Predlaže da se izgradi dio nogostupa na dionici 
gdje ga nema jer smatra da za to nisu potrebna velika financijska sredstva.  

Njegov prijedlog je vezan uz izgradnju novog parka kod novog nogometnog  
igrališta o kome se danas govorilo. Predlaže da se na njemu izgradi teretana na 
otvorenom slična teretani  kakvu imamo na Boriku, a  koju bi mogli koristiti učenici 
osnovne i srednje škole te rukometni i nogometni klub.  
 
 KRISTINA KOCUR odgovara na pitanje vijećnika Vlašića vezano uz uređenje 
nogostupa te navodi da je to moguće napraviti, ali napominje da će se na nogostup u 
Ivanovčanskoj ulici postaviti još završni sloj. Na nogostupu će biti označena i  pješačko 
biciklistička staza tako da će se u sklopu toga označiti i pješački prijelaz o kome je 
govorio vijećnik Vlašić.  
 Što se tiče dijela nogostupa koji je onečišćen zemljom o kome je također govorio 
vijećnik, navodi da će na terenu stručne službe procijeniti  situaciju, nakon čega će se 
nogostup ukoliko je potrebno očistiti.  Što se tiče spajanja nogostupa na dionici gdje 
on nedostaje, ističe da ukoliko se utvrdi da za to nisu potrebna veća financijska 
sredstva taj dio će se izgrditi.   
 
 DAVOR SUŠAK navodi da je prijedlog gospodina Vlašića vezan uz postavljanje 
teretane na otvorenom dobar te će se isti razmotriti. Siguran je da bi teretana na 
otvorenom mogla naći svoje mjesto u novom parku koji planiramo formirati.  
 
 ĐURĐICA ĆASAR postavlja pitanje vezano uz izgradnju VI. osnovne škole. 
Napominje da je projekt dobar jer donosi poboljšanje učenicima, njihovim roditeljima 
ali i zaposlenicima. Zanima ju u kojoj je vazi izgradnje nove škole.   
 
 MILAN MATEKOVIĆ pojašnjava termin VI. osnovne škole koji se često 
upotrebljavao, ali od prošle godine koristi se naziv IV. osnovna škola, Područna škola 
Sjever. Stoga navodi da smo pod tim nazivom uputili i zahtjev za suglasnost za 
izgradnju navedene škole. Također napominje da smo dobili suglasnost, a to znači da 
smo uspjeli dokazati opravdanost izgradnje nove škole. Navodi da je glavni razlog 
promjene naziva racionalizacija, a to znači da nam za novu školu neće trebati nove 
stručne službe kao niti neki popratni sadržaji i to sve prema pedagoškim standardima 
koji se odnose na opremanje i izgradnju škole i sportske dvorane. Napominje da još 
čekamo potvrdu suglasnosti ali je pravna služba u međuvremenu odradila dio posla 
tako što je Grad još kupio dio zemljišta od sedam tisuća kvadrata koje smo platili 
1.346.000,00 kn.  U ovome otkupu zemljišta predviđena je i izgradnja pristupnih cesta 
te ostale potrebne komunalne infrastrukture. Pojašnjava da je pristupna cesta potrebna  
jer Upravni odjel za odgoj i obrazovanje ne može niti uputiti zahtjev za izdavanje 
lokacijske dozvole za izgradnju škole sve dok ne bude izdana građevna dozvola. 
Pojašnjava da je u tijeku E- konferencija, a svi koji su dali  posebne uvjete za izgradnju 
škole dat će i suglasnost na projekt u skladu s posebnim uvjetima. Navodi da ćemo za 
desetak dana imati građevinsku dozvolu za izgradnju pristupne ceste i izgradnju 
komunalne infrastrukture. Budući da je Grad uz raspisivanje natječaja za Idejni projekt 
raspisao i natječaj za Glavni projekt temeljem pretpostavki koje smo poslali nadležnom 
ministarstvu, te kada dobijemo lokacijsku dozvolu sa navedenim posebnim uvjetima ići 
ćemo u raspisivanje natječaja za izradu Glavnog projekta. Uvjeren je da ćemo u iduća 
dva mjeseca dobiti građevinsku dozvolu za izgradnju IV. osnovne škole, Područne 
škole Sjever te sportske dvorane.  
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 Također ističe da su Nacionalnim programom oporavka i otpornosti 2021. – 
2026 godine predviđeni natječaji za izgradnju škola i vrtića. Ističe da su prije desetak 
dana predstavnici Grada sudjelovali na sastanku u nadležnom ministarstvu gdje su 
postavili izravno pitanje da li je Grad Bjelovar zadovoljio sve uvjete kako bi dokazali da 
je izgradnja škole potrebna i da li ćemo dobiti suglasnost. Tada su nam rekli da je 
suglasnost na potpisu kod državnog tajnika. Uvjeren je da ćemo zadovoljiti sve uvjete 
kako bi i izgradnja  škole prošla na natječaju te kako bi dobili sredstva za izgradnju. 
Također vjeruje da ćemo uspjeti proći i na natječajima za dva vrtića koja također 
planiramo graditi.  
 
 MATEO HORVAT postavlja pitanje vezano uz izgradnju Termi. Podsjeća da je 
prema prvoj projekciji projekta Termi Bjelovar rađena Studija isplativosti kada se 
planiralo financiranje iz programa NPO u 100% iznosu, te navodi da je sada velika 
vjerojatnost da projekt neće biti financiran u 100% iznosu. Također ima saznanja  da 
će se na bližem području Kloštra Podravskog koji je udaljen oko 30 km od Bjelovara 
graditi toplice budući da su eksploatacijom energenata na tome području otkrivene 
bušotine gdje temperatura vruće vode na površini iznosi preko 100 stupnjeva celzijusa. 
Navodi da je zemljište već otkupljeno a gotov je i idejni projekt. Kako bi dobili jasniju 
sliku zanima ga da li će Grad Bjelovar raditi novu Studiju isplativosti projekta Termi 
Bjelovar jer se ona u tome pogledu znatno mijenja te se dovodi u pitanje isplativost 
projekta. Navodi da mu je već poznat odgovor gradonačelnika jer je jučer izašao članak 
o toj temi. Također navodi da kod Malog Korenova postoji arheološko nalazište, stoga 
pita gradonačelnika da li su uključeni i konzervatori kako bi dali svoje mišljenje vezano 
uz izgradnju toplica.  
 
 DARIO HREBAK pojašnjava da se kod izgradnje uvijek kreće od idejnog 
rješenja, zatim je potreban projekt, a nakon toga glavni projekt. Također navodi da je i 
sam pročitao tekst vezan uz izgradnju toplica u Kloštru Podravskom. Ističe da je Gradu 
Bjelovaru trebalo pet godina da dođe do faze vezane uz izgradnju toplica i još uvijek 
nemamo građevinsku dozvolu. Navodi da je ostao u šoku kada je pročitao da Kloštar 
Podravski planira gradnju toplica jer nikada nije niti čuo da imaju toplu vodu. Navodi 
da je nazvao bivšeg gradonačelnika Đurđevca i saborskog zastupnika koji je ostao u  
šoku kao i on. Dodatnim istraživanjem došli su do saznanja da na tome području nema 
niti bušotine. Stoga mu nije jasno kako mogu imati gotov idejni projekt ako nema 
bušotine. Također je išao gledati kolika je temperatura te vode, ali navodi da ni taj 
podatak nije našao. Također je shvatio da oni nemaju  idejni projekt niti idejno rješenje 
već je netko napravio skicu. Također je pročitao da planiraju dobiti iznos od sto milijuna 
kuna kao i da će graditi  hotel na četiri kata. Njemu je jasno da gradnja hotela te veličine 
ne može biti niža od sto milijuna kuna jer izgradnja naših toplica iznosi 250 milijuna 
kuna bez hotela. Nadalje se osvrće na omotnicu Ministarstva turizma od 930 milijuna 
kuna, te bi po saznanjima koje ima u lipnju trebali izaći natječaji. Najvjerojatnije u veljači 
bi se trebalo krenuti sa javnim savjetovanjima, a uvjet je građevinska dozvola. Budući 
da Kloštar Podravski nema ništa osim skice za buduće toplice mišljenja je da su 
udaljeni od izgradnje barem sedam godina. Navodi da im želi sreću u nastojanjima  
koja imaju da izgrade toplice. U našoj državi ima mogućnosti za izgradnju još sigurno 
šest toplica. Naglašava da ne podcjenjuje nikoga ali smatra da je vrlo neozbiljan pristup 
u medijima vezan uz izgradnju toplica u Kloštru Podravskom. Navodi da ima 
informaciju  da Grad Virovitica ima spreman projekt za izgradnju otvorenih bazena sa 
hladnom vodom vrijedan 50 milijuna kuna za što imaju građevinsku dozvolu. Nadalje 
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dodaje da mi imamo građevinsku dozvolu, a čuo je da i Grad Grubišno Polje ima 
gotovu građevinsku dozvolu za gradnju nekog manjeg projekta.  
 Navodi da će na drugi dio pitanja vijećnika Horvata odgovoriti pročelnik Davor 
Sušak. Također ističe da još uvijek ne znamo koliko će biti sufinanciranje izgradnje 
toplica. Napominje da se dobivaju i dodatni bodovi ukoliko projekt nije u potpunosti 
komercijalan. Pojašnjavao da je čuo da cilj NPO-a nije sufinanciranje profitabilnih 
projekata već je cilj učenje plivanja, korištenje takvih resursa za starije osobe te 
prevencija zdravlja kao i dizanje standarda naših građana. Naglašava da 50% djece u 
Hrvatskoj ne zna plivati. Napominje da će razliku u dijelu sufinanciranja vezanu uz 
izgradnju toplica Grad riješiti podizanjem kredita. Njegovo je mišljenje da bi 
sufinanciranje trebalo iznositi između 75 i 80%.  
 
 DAVOR SUŠAK navodi da Grad Bjelovar planira izraditi Studiju isplativosti, a 
troškovnik je u izradi. Također nakon javnog savjetovanja natječaji Ministarstva turizma 
i sporta odredit će postotke sufinanciranja i na temelju tih podataka moći će se izraditi 
Studija isplativosti. Ministarstvo turizma je najavilo da će tijekom veljače ili najkasnije 
u ožujku staviti na savjetovanja tekst natječaja tako da će biti poznati kriteriji.  Navodi 
da je 22. studenog 2021. godine na sjednici Gradskog vijeća predstavljen Glavni 
projekt, te je dano i Izvješće o izrađenom projektu. Do sada smo napravili 
predinvesticijsku studiju koja je bila podloga Odluci o investiciji 28. siječnja 2021. 
godine na temelju tada dostupnih informacija. Troškovi su tada bili procjenjivani na 
temelju Idejnog projekta, zatim na temelju veličine objekta i jediničnih cijena građenja 
po m2. Pojašnjava da će sada  temelj biti  Glavni projekt i troškovnik izrađen  za svaki 
element posebno. Osvrće se i na NPO prije godinu dana gdje je bilo rečeno da će 
povrat sredstava biti u 100% iznosu. NPO je  donesen  u srpnju 2021. godine i to šest 
mjeseci nakon naše odluke i predinvesticijske studije. Pojašnjava da je  sada potrebna 
usklada sa sadašnjim stanjem koja će biti predstavljena na sjednici Vijeća. Navodi da 
će se tom studijom isplativosti procijeniti svi rizici na odgovarajući način. Ističe da je 
predinvesticijsku studiju izradila kuća Horwath HTL koja je jedna od vodećih 
savjetodavnih kuća za turizam, te navodi da su  njihove studije utemeljene i priznate u 
svim institucijama.  
 
 JASNA VIŠNJEVIĆ pita da li se netko javio na raspisani javni poziv za prodaju 
zemljišta u Ulici Krste Frankopana na javnom nadmetanju putem usmene javne 
dražbe.  
 Podsjeća da smo na dvije zadnje sjednice Gradskog vijeća donosili dvije 
različite odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Ulici Krste 
Fankopana i to temeljem dva različita pravna osnova. Po prvoj Odluci raspisan je javni 
natječaj za prodaju zemljišta temeljem Pravilnika o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada 
Bjelovara uz korištenje de minimis potpore u svrhu izgradnje novih gospodarskih 
kapaciteta i otvaranje nove poslovne zone greenfield investicije iz područja IT sektora. 
Navodi da smo imali i zainteresiranog kupca koji se nije javio na natječaj, te nismo 
ponovili javni natječaj po istoj Odluci već smo radili novu Odluku o raspisivanju javnog 
poziva za prodaju zemljišta ali ovaj put temeljem Odluke o gospodarenju nekretninama 
u vlasništvu Grada Bjelovara. Zanima ju da li se tko javio na natječaj, te ukoliko se 
nitko nije javio pita gradonačelnika da li ćemo ponovno raspisivati javni poziv po zadnjoj 
Odluci. Ukoliko se tako odluči, a ponovo se nitko ne javi, predlaže da se donese nova 
odluka te da se raspiše javni poziv za prodaju zemljišta temeljem Pravilnika o 
kupoprodaji zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje de minimis potpore u 
svrhu izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanje nove poslovne jedinice 
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greenfield investicije, ali sada ne samo za IT sektor već da ga proširimo na sve ostale 
investitore kako bi omogućili potporu gospodarstvu svim potencijalnim investitorima 
sukladno mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bjelovara. 
Naglašava da je visoko procijenjena vrijednost zemljišta u iznosu od 1.850.000,00 kn. 
Smatra da ćemo po toj cijeni ovo zemljište teško prodati, a ukoliko se proda uz 
korištenje de minimis potpora onda je cijena zemljišta puno povoljnija jer je zemljište 
na atraktivnoj lokaciji. Smatra da trebamo dati mogućnosti kupnje zemljišta svim 
zainteresiranim investitorima koji ispunjavaju uvjete bez obzira iz kojeg područja 
djelovanja doze.  
 
 DAVOR SUŠAK navodi da se nitko nije javio na javni poziv za prodaju zemljišta 
u Ulici Krste Frankopana putem usmenog javnog nadmetanja licitacijom koji je 
objavljen 15. prosinca 2021. godine, a rok za podnošenje prijava trajao je do 23. 
prosinca do 15 sati. Javni poziv objavljen je na stranicama Grada Bjelovara, a obavijest 
o tome bila je i u Večernjem listu. Pojašnjava da je zadnji natječaj bio bezuvjetan što 
je obuhvatilo sve vrste djelatnosti. Slaže se s prijedlogom vijećnice Višnjević da se u 
sljedećem natječaju navede i korištenje de minimis potpora za sve gospodarske 
subjekte, s tim da je prostornim planom na toj lokaciji dozvoljena  mješovita namjena, 
odnosno stambeno poslovna  ili namjena prikladne djelatnosti što isključuje industrijsku 
namjenu.  
 
 DAMIR BAJS postavlja  pitanje koje smo već nekoliko puta imali na Gradskom 
vijeću. Podsjeća da je gradonačelnik Grada Bjelovara potpisao ugovor sa talijanskom 
tvrtkom Produzione eco za kupnju četiri čestice. Pojašnjava da je za tri čestice 
suglasnost dalo Gradsko vijeće, dok je za jednu česticu ovlaštenje imao gradonačelnik. 
Navodi da je  tim ugovorom  utvrđena obveza kupca za ishođenje građevinske dozvole 
i sukladno tome taj uvjet je davno prošao. Pojašnjava da ukoliko je netko prihvatio uvjet 
a nisu ispunjene odredbe ugovora, u tome slučaju bi trebalo raskinuti ugovor ili ga na 
sjednici Gradskog  vijeća produžiti. Pita zašto to nije do sada učinjeno.  
 Drugo pitanje vijećnika Bajsa odnosi se na način i pružanje javne usluge 
sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Bjelovara. U toj Odluci predviđen 
je drugačiji način obračuna. Smatra da je koalicija HDZ-a, HSLS-a i u ovom slučaju 
HSS-a   razmotrila prijedlog Odluke. Zanima  ga koliki će  biti trošak za Bjelovarčane 
ali i za tvrtke na području grada Bjelovara primjenom predložene Odluke.  
 
 KRISTINA KOCUR podsjeća da je tvrtka Produzione eco podnijela Upravnom 
odjelu za komunalne poslove i uređenje prostora zahtjev za izdavanje potvrde o 
usklađenosti planiranog zahvata s našom prostorno planskom dokumentacijom. 
Napominje da su stručne službe u odjelu  dosta drugo razmatrale navedeni zahtjev, te 
im je prošle godine u studenom izdano rješenje o odbijanju zahtjeva obzirom da 
prostorno planskom dokumentacijom Urbanističkim planom uređenje Novi Borik 
Lepirac nije dopuštena gradnja objekata za gospodarenje otpadom. Navodi da je tvrtka 
Produzione eco imala pravo podnijeti žalbu na rješenje što su i učinili. Navodi da je 
žalba sa cijelim predmetom proslijeđena nadležnom drugostupanjskom tijelu, odnosno 
Ministarstvu graditeljstva i  prostornog uređenja. Obzirom da želimo biti oprezni kako 
ne bi oštetili Grad, ali niti potencijalne investitore, čekat ćemo odluku Ministarstva 
graditeljstva o uvažavanju ili o odbacivanju žalbe tako da se do tada ugovor neće 
raskinuti.  
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 IVAN IVANČIĆ odgovara na pitanje vijećnika Bajsa, te navodi da je donesen 
zakon koji ih obvezuje na promjenu nekih elemenata postojeće odluke o načinu 
pružanja ove usluge. Što se tiče samoga zakona navodi da on uvodi određene novine 
a među ostalima korisnike dijeli u dvije kategorije i to na kućanstva i na  ne kućanstva. 
To znači da će kod kućanstava biti primjena jedinstvene cijene za sve korisnike u toj 
kategoriji u iznosu od 35,14 kn. Napominje da je to minimalna cijena komunalne 
usluge, odnosno  fiksni dio. Pojašnjava da ovaj iznos u primjeni ostaje i dalje, osim što 
se povećava broj korisnika u kategoriji kućanstava u stambenim zgradama koji  su do 
sada bili u nešto povoljnijoj situaciji. Drugi dio odnosi se na ne kućanstva odnosno 
gospodarstvo i ustanove. Napominje da najveći broj korisnika u ovoj kategoriji koristi 
spremnike od 1100 litara, te je za njih predviđena postojeća cijena od 86,00 kn što 
smatraju nepravednim, jer bi u tome slučaju svi imali istu cijenu iako bi koristili različite 
spremnike iako na različit način doprinose angažmanu njihovog sustava. Navodi da su 
pripremili olakšice za one korisnike koji koriste manje spremnike jer je zakonodavac  
ostavio mogućnost da se cijena umanji. Pojašnjava da su početnu cijenu umanjili na 
iznose koji su bili u primjeni prije ove odluke. Što se tiče toga dijela napominje da  neće 
biti nikakvih promjena, te navodi da varijabilni dio nije predmet ove Odluke. Ukoliko je 
vijećnik mislio na promjenu troškova energenata navodi da će to biti tema kada se  
provede postupak javne nabave za ovogodišnje količine goriva, električne energije i 
drugih parametara. Naglašava da će se nakon toga razgovarati s predstavnicima 
Grada Bjelovara  o eventualnom korigiranju cijena.     
 
 MARIO HOLIČEK navodi da je dobio puno upita od strane  građana vezanih uz  
izgradnju dijela nogostupa koji nedostaje na Križevačkoj cesti u dužini  oko 200 metara. 
Napominje da je  nogostup izgrađen od Ulice Đure Sudete pa sve do kružnog toka u 
Predavcu kao i od  te  ulice prema Bjelovaru. Navodi da  na toj relaciji nedostaje 200 
metara nogostupa sve do Auto kuće Kržak. Stanovnike Križevačke ceste zanima kada 
je u planu izgradnja toga dijela nogostupa.  
 Drugo pitanje postavlja gradonačelniku, te podsjeća da on u medijima često 
spominje iznos od 600 milijuna kuna iz ITU mehanizma ili fondova za Grad Bjelovar. 
Predlaže da gradonačelnik pojasni o čemu se tu radi.  
 
 IVAN IVANČIĆ pojašnjava da navedena dionica nije obuhvaćena njihovim 
projektom, njihovim projektom obuhvaćen je samo onaj dio koji podrazumijeva 
izvođenje postojećih radova gdje je došlo do oštećenja. Što se tiče same kanalizacije 
radi se o zahtjevnom projektu koji je vrlo složen, te iako je taj projekt  fizički izveden on 
nije u konačnici završen jer ima još određenih nedostataka za koje očekuju da ih 
izvođač riješi. Također pojašnjava da su u pripremi i tehnički pregledi nakon čega će 
građani  vrlo brzo moći  koristiti navedenu  infrastrukturu. Dio izgradnje nogostupa  koji 
nije obuhvaćen ovim radovima na žalost niti ne može biti izveden u okviru ovoga 
projekta ali postoje dogovori s resornim upravnim odjelom u Gradu Bjelovaru tako da 
će taj problem zajedno riješiti  u sljedećoj fazi. 
 
 DARIO HREBAK podsjeća kako često govori o iznosu od 600 milijuna kuna  što 
u javnosti zna izazvati određeni podsmjeh i nevjericu. Navodi da smo započeli radove 
čiji iznos premašuje 40 milijuna kuna vezano uz  izgradnju sortirnice. Također će ovih 
dana krenuti i radovi na izgradnji kompostane čiji se iznos kreće oko 15 milijuna kuna. 
Ističe da ćemo imati i  najmoderniji sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj u što će 
biti uloženo oko sto milijuna kuna. Naglašava da danas želi s vijećnicima podijeliti lijepu 
vijest vezanu uz gradnju Državnog arhiva, a sa nama je na sjednici i ravnateljica 
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Državnog arhiva. Navodi da je danas bio na sastanku sa osam gradova i ravnateljicom  
arhiva kod ministrice Obuljen. Napominje da su bila izložena tri projekta koji su spremni 
za gradnju, a to su Bjelovar, Pazin i Varaždin, tako će nakon 12 godina dio arhivske 
građe koja je bila smještena u prostor naše Biskupije napokon dobiti vlastiti prostor koji 
će koštati oko 32 milijuna kuna i bit će financiran iz državnog proračuna. Građevinska 
dozvola koju smo još ranije ishodili za ovaj projekt bit će predana Državnom arhivu. 
Uvjeren je da će se ovaj projekt realizirani u sljedeće dvije godine. Zatim se osvrće na 
gradnju toplica za što je potreban iznos od 250 milijuna kuna što ukupno iznosi oko 
350 milijuna kuna. Osvrće se i na izgradnju školske zgrade o čemu smo danas govorili, 
a cijena toga projekta zajedno s dvoranom procjenjuje se na iznos od 70 do 80 milijuna 
kuna. Tu je i planirana izgradnja dva vrtića od kojih će svaki projekt koštati preko 10 
milijuna kuna. Navodi da imamo prijavljenih projekata u iznosu od 60 milijuna kuna 
vezanih uz konstrukcijsku obnovu. Osvrće se na Grad Petrinju koji nisu prijavili ništa, 
dok smo mi prijavili iznos od 60 milijuna kuna. Također napominje da mu je žao što 
neki gradovi nisu uspjeli sa prijavama, ali  žao mu je  da se taj novac vrati u Bruxelles. 
Osvrće se i na projekt vezan uz  glavni vodovodni vod koji ide od Delova do Bjelovara 
u dužini 19,5 kilometara koji je također spreman. Navodi da imamo spreman i projekt 
za studentski dom. Ističe da sve što je pobrojio iznosi oko 600 milijuna kn i siguran je 
da će svi projekti proći. Naglašava da je to velik novac za naš grad što je moguće 
usporediti sa sredstvima potrebnim za polovicu izgradnje Pelješkog mosta. Pojašnjava 
da to nije sve jer tu nema niti jednog projekta iz ITU mehanizma. Obzirom da će ITU  
krenuti tek za dvije godine sve ono što do tada ne uspijemo odraditi ići će na ITU 
mehanizam. Pojašnjava da ove godine Hrvatska treba ispregovarati Višegodišnji 
financijski okvir (VFO) koji će biti veći nego što je bio od 2013.2021. godine. Napominje 
da se tu rade obuhvati i nekih novih aglomeracija, odnosno aglomeracija 2 koja će 
obuhvatiti Brezovac, Klokočevac, Prgomelje kao i ostatak Gudovca. To što je sada 
pobrojio ne nalazi se u ovih  600 milijuna kuna o kojima je govorio. Navodi da nam se  
pruža prilika za još dodatnih sredstava tako vjeruje da ćemo u idućih pet godina doći 
do milijardu kuna. Također navodi da je u zadnje četiri godine Grad Bjelovar 
najuspješniji grad po povlačenju sredstava iz EU. Smatra da za Bjelovar tek dolazi 
najbolje vrijeme, ali i od vijećnika očekuje dobre ideje. Također naglašava da je prošao 
još jedan projekt vezan uz izgradnju  kanalizacije u Gornjim Plavnicama, a sredstva za 
tu namjenu dobivena su iz nacionalnih fondova. Vrijednost projekta iznosi oko 3,5 
milijuna kuna. Podsjeća kako su ga ranije neki vijećnici prozivali na sjednicama 
Gradskog vijeća vezano uz izgradnju doma u Kupinovcu. Navodi da će i taj projekt doći 
na red jer više nemamo što prijavljivati.  
 

TOČKA 2.  
 

MARIO HOLIČEK daje kratke uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke 
o dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara.  

Poziva gradonačelnika Daria Hrebaka da uvodno obrazloženje ove točke 
dnevnog reda.  
 

DARIO HREBAK daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.  
 
U raspravi su sudjelovali Sabina Oltra Botinčan, Dario Hrebak, Davor Sušak i 

Damir Bajs.   
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MARIO HOLIČEK konstatira da se više nitko nije javio za raspravu stoga daje 
na glasovanje Prijedlog odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 13 glasova „za“ i 1 glasom 
„uzdržan“ i 3 glasa „protiv“ donijelo  
 

ODLUKU 
o dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara  

(Klasa: 023-01/21-01/06, Urbroj: 2103-1-02-22-3, prilaže se ovom zapisniku i njegov 
je sastavni dio).  

 
TOČKA 3.  

 
 MARIO HOLIČEK daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o 
prijenosu prava vlasništva nekretnine na Trgu Eugena Kvaternika 6 na Državni arhiv u 
Bjelovaru. 

Poziva višu savjetnicu za imovinsko-pravne poslove Kseniju Pavuk Kovačević 
da da uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.  
 

KSENIJA PAVUK KOVAČEVIĆ  daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog 
reda.      

 
U raspravi su sudjelovali Bruno Zadro, Damir Bajs, Mario Holiček, Dario Hrebak 

i Martina Krivić Lekić.  
 

MARIO HOLIČEK konstatira da se više nitko nije javio za raspravu stoga daje 
na glasovanje Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine na Trgu 
Eugena Kvaternika 6 na Državni arhiv u Bjelovaru.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ODLUKU 
o prijenosu prava vlasništva nekretnine na Trgu Eugena Kvaternika 6 na 

Državni arhiv u Bjelovaru 
(Odluka Klasa: 944-01/21-01/47, Urbroj: 2103-1-02-22-5, prilaže se ovom zapisniku i 

njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 4. 
 

MARIO HOLIČEK daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o 
dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada 
Bjelovara. 

Poziva pročelnicu Kristinu Kocur da da uvodno obrazloženje ove točke dnevnog 
reda. 
 

KRISTINA KOCUR daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.  
 
U raspravi su sudjelovali Antoneta Đokić i Ivan Ivančić.   
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MARIO HOLIČEK konstatira da se više nitko nije javio za raspravu stoga daje 
na glasovanje Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada na području Grada Bjelovara.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 16 glasova 
donijelo  
 

ODLUKU 
o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

 na području Grada Bjelovara  
(Odluka Klasa: 363-01/21-01/56, Urbroj: 2103/1-02-22-4, prilaže se ovom zapisniku i 

njegov je sastavni dio).  
 
 

TOČKA 5.  
 

MARIO HOLIČEK daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o 
načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada 
Bjelovara. 

Poziva gospodina Ivana Ivančića da da uvodno obrazloženje ove točke dnevnog 
reda. 
 

IVAN IVANČIĆ daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda. 
 
 U raspravi su sudjelovali Antoneta Đokić, Ivan Ivančić, Dario Hrebak i Jasna 
Višnjević.  
 

MARIO HOLIČEK konstatira da se više nitko nije javio za raspravu stoga daje 
na glasovanje Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada na području Grada Bjelovara.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo 
 

ODLUKU 
o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  

na području Grada Bjelovara  
(Odluka Klasa: 363-01/21-1-02-22-7 prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni 

dio).  
 
 

TOČKA 6.  
 

MARIO HOLIČEK daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o 
sprječavanju odbacivanja otpada. 

Poziva pročelnicu Kristinu Kocur da da uvodno obrazloženje ove točke dnevnog 
reda. 
 

KRISTINA KOCUR daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.  
 

MARIO HOLIČEK konstatira da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na 
glasovanje Prijedlog odluke o sprječavanju odbacivanja otpada.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo 
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ODLUKU 
o sprječavanju odbacivanja otpada 

(Odluka Klasa: 363-01/21-01/55; Urbroj: 2103-1-02-22-7 prilaže se ovom zapisniku i 
njegov je sastavni dio). 

 
TOČKA 7. 

 
           MARIO HOLIČEK daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke o 
pokretanju postupka izrade provedbenih dokumenata Strategije razvoja većeg 
urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027. 
   
 Poziva pročelnika Davora Suška da da uvodno obrazloženje ove točke dnevnog 
reda. 
 
 DAVOR SUŠAK daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.  
 
 MARIO HOLIČEK konstatira da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na 
glasovanje Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade provedbenih dokumenata 
Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-
2027.  
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ODLUKU 
o pokretanju postupka izrade provedbenih dokumenata Strategije razvoja 

većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine.  
(Odluka Klasa: 303-01/22-01/01, Urbroj: 2103-1-02-22-5, prilaže se ovom zapisniku i 

njegov je sastavni dio).  
 
 
 
Sjednica ja završena u 17,10 sati.  
 
 
ZAPISNIK VODILA                    POTPREDSJEDNIK  
                GRADSKOG VIJEĆA  
Melita Birač, mag.iur.   
                                             Mario Holiček 
 
 
 
 
 
 


