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 KLASA: 021-05/22-01/04 

                                                                           URBROJ: 2103-1-02-22-3                 
 

SKRAĆENI  ZAPISNIK 
sa 11.  sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara održane 12. srpnja 

2022. 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 18 vijećnika  i to: 
  
 BRUNO ZADRO, ŽELJKO ŽULIĆ, ZLATKA PEMPER, ZDENKA HENC, 
MARIO HOLIČEK, SINIŠA KNEZIĆ, ZORAN TURUDIJA, GORDANA TEREK, IGOR 
CRNOMARIĆ, SABINA OLTRA BOTINČAN, JASNA VIŠNJEVIĆ, BORISLAV 
KOZIĆ, IVAN VLAŠIĆ, NENAD MARTINOVSKI, DRAŽEN MEDVED, MATEO 
HORVAT, DANIJELA HAJDINJAK PRIHIĆ i ANTONETA ĐOKIĆ.  
 

Osim vijećnika na sjednici su nazočni: DARIO HREBAK, gradonačelnik Grada 
Bjelovara, IGOR BRAJDIĆ, zamjenik gradonačelnika, JASNA GRGIĆ ŠKAURIN, 
pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove, 
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, ZDRAVKO PAVEC, službenik ovlašten za 
privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i 
sport, TIGRAN DRLJAČA, savjetnik za poslove gospodarenja nekretninama, JELENA 
GALIAT DINJAR, samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne poslove, 
ANDREA POSARIĆ, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova 
pročelnice Upravnog odjela za provedbu i ITU mehanizam, ZORAN PRESKOČIL, viši 
savjetnik za poslove građenja, IVAN IVANČIĆ, direktor Komunalca d.o.o. Bjelovar, 
MAJA VRABEC MADUNIĆ, viša stručna suradnica za turizam i poduzetništvo, 
IZIDORA MARKOVIĆ VUKADIN, voditeljica izrade Plana razvoja turizma Grada 
Bjelovara, ANNA LAUŠ, ravnateljica Dječjeg vrtića Bjelovar, MILAN PAVLOVIĆ, 
ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar, MARKO MIHALINEC, ravnatelj Gradskog 
poduzeća za upravljanje športskim objektima, DENIS HLADIŠ, ravnatelj Kulturnog i 
multimedijskog centra Bjelovar, DAVOR ĐALOG, zapovjednik Javne vatrogasne 
postrojbe,  IVANA HRPALO, v.d. ravnateljica Centra za cjeloživotno učenje i kulturu 
Bjelovar, IVANA JURKOVIĆ PIŠČEVIĆ, direktorica Tehnološkog parka Bjelovar,  
MELITA BIRAČ, viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i GORDANA 
ŠTEFANAC, referentica za poslove Gradskog vijeća i administrativne poslove.  
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 11. 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.  

Zatim prelazi na usvajanje skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća 
održane 24. svibnja 2022. godine.  
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Kako nitko nije imao primjedbi na zapisnik, isti daje na usvajanje, te konstatira 
da je  zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća usvojen jednoglasno.  

Prelazi na utvrđivanje dnevnog reda sjednice. 
Navodi da su vijećnici Gradskog vijeća prijedlog dnevnog reda  primili  uz saziv 

za sjednicu. 
Zatim predlaže da se dnevni red dopuni točkom 18. koja glasi: „Donošenje 

Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar“
 Pita ima li još kakvih prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog 
reda. 

Kako više nije bilo prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog rada, ovako 
predloženi dnevni red daje na glasovanje, te konstatira da je jednoglasno usvojen i 
glasi:  
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Aktualni sat; 
2. Donošenje Odluke o planu razvoja turizma Grada Bjelovara od 2022. do 2027. 

godine; 
3. Razmatranje Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada 

Bjelovara za 2021. godinu; 
4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu; 
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju: 

a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;  
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu; 

6. Donošenje Izvješća o izvršenju Plana programa upravnih odjela Grada 
Bjelovara iz područja društvenih djelatnosti za 2021. godinu:  
a) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i  

obrazovanju Grada  Bjelovara za 2021. godinu; 
b)  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara 

za 2021. godinu; 
c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 

2021. godinu; 
d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 

2021. godinu; 
e) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 

Bjelovara za 2021. godinu; 
f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i 

spašavanju Grada Bjelovara za 2021. godinu; 
g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba HGSS-a Stanice Bjelovar za 

2021. godinu; 
h) Izvješća o izvršenju Programa socijalno–zdravstvenih potreba Grada 

Bjelovara u 2021. godinu; 
i) Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2021. 

godini; 
7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 

2021. godinu; 
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu prodaje nekretnina 

u vlasništvu Grada Bjelovara u 2022. godini;  
9. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 

2022. godinu; 
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10. Donošenje:  
a)  I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu; 
b) Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2022. 

godinu; 
c) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za rekonstrukciju Ulice 

Petra Preradovića - Korzo; 
11. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje javne sportske 

građevine – Gradski stadion u Bjelovaru;  
12. Donošenje Odluke o prodaji poslovnog prostora u Ulici Ivana Mažuranića 4;  
13. 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 2022./2023.;  

14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za 
financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2022. godini;  

15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca 
porotnika Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima za mladež;  

16. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 
od 1. 4. do 30.6.2022. godine;  

17. Razmatranje Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 
2021. godinu; 

18.  Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za cjeloživotno učenje i 
kulturu Bjelovar. 

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: Dražen Medved, Danijela Hajdinjak 

Prihić, Mario Holiček, Sabina Oltra Botinčan, Ivan Vlašić, Antoneta Đokić, Zdenka 
Henc.  

 
DRAŽEN MEDVED navodi da su građani naselja Sjever zainteresirani za 

izgradnju Područne škole Sjever, odnosno  IV. osnovne škole. Građane zanima da li 
je dovršen glavni projekt, odnosno u kojoj se fazi nalazi.  

Drugo pitanje postavlja u ime mještana Klokočevca koje zanima da li postoji 
mogućnost izgradnje nadstrešnica na stajalištima školskog autobusa gdje bi se učenici 
mogli skloniti za vrijeme lošeg vremena.  

Što se tiče njegovog prijedloga, pojašnjava da je to više zamolba koja je vezana 
uz Osječku ulicu. Predlaže da se sanira ulegnuće preko ceste kod kućnog broja 46. 
Navodi da je na tome mjestu bio iskopan kanal radi priključka koji je nakon toga   
zatrpan i asfaltiran ali je potom nastalo ulegnuće koje je sve veće i moguće je da dođe 
do oštećenja vozila koja se u velikom broju kreću navedenom ulicom.  

 
ZDRAVKO PAVEC odgovara na prvo pitanje vijećnika Medveda koje se 

odnosilo na izgradnju područne škole Sjever. Napominje da su svi upoznati s ovim 
projektom na kome se radi skoro već četiri godine. Navodi da je osigurano zemljište 
za izgradnju škole i pristupne ceste, a do sada je izrađen Idejni projekt škole kao i  
projekt pristupne ceste za koju smo dobili i  građevinsku dozvolu. Također smo dobili i 
lokacijsku dozvolu za izgradnju škole sa dvodijelnom dvoranom, zatim vanjskim 
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igralištem te uređenjem okoliša. Sada smo u završnoj fazi projektiranja same školske 
zgrade. Navodi da je i danas održan jedan operativni sastanak s projektantima. 
Također navodi da jedni projektanti rade na projektu školske zgrade, dok drugi 
projektiraju  dvoranu. Predstavnici Grada su cijelo vrijeme u kontaktu s projektantima 
kako bi projekt bio na visokoj razini pripremljenosti kada se raspiše odgovarajući 
natječaj za prijavu ovih projekata. Pojašnjava da mi u ovom trenutku ne znamo koji će 
biti uvjeti natječaja i kada će on biti raspisan iako očekujemo da će to biti ove jeseni. 
Navodi da će se sukladno tome projekt doraditi ukoliko bude potrebno. Napominje da 
će ova školska zgrada biti izgrađena za 560 učenika koji će nastavu pohađati u jednoj 
smjeni sa svim potrebnim sadržajima. Ističe da će samim projektom škole biti 
osigurana i energetska neovisnost projekta.  

 
IGOR BRAJDIĆ osvrće se na pitanje, odnosno prijedlog o kome je govorio 

gospodin Madved, a koje se odnosi na postavljanje nadstrešnica na autobusnim 
stajalištima. Navodi da Grad Bjelovar postavlja nadstrešnice na svim mjestima gdje 
god je to potrebno, a prošli tjedan nadstrešnica je postavljena u Prespi, dok su ranije 
postavljene u Ždralovima, Gudovcu, Sredicama kao i na svim mjestima gdje je bilo 
potrebno. Također apelira na racionalnost. Poznato je da se u Klokočevcu  od strane 
Vodnih usluga projektira kanalizacija u sklopu aglomeracije 2 koja bi trebala biti 
završena u vremenu od 3 do 5 godina zbog čega smatra da je bolje kada se radovi 
vezani uz aglomeraciju završe da se tada izgrade ugibališta kako ih kasnije ne bi  
morali micati. Predlaže  da se početkom zime postavi nadstrešnica ili autobusna kućica 
kod škole. Smatra da bi ovo rješenje zadovoljilo učenike da ne kisnu dok čekaju 
autobus. Ukoliko bude potrebe, takva rješenja moguća su i na drugim lokacijama. 

Što se tiče prijedloga gospodina Medveda smatra da je  prijedlog dobar. Svima 
je poznato da se gradi nogometni stadion, a u Osječkoj ulici grade se i parkirna mjesta. 
Ukoliko je nešto potrebno sanirati, to će se svakako i učiniti. Zadužuje gospodina 
Preskočila da  ovaj tjedan zajedno s predstavnicima PZC-a izađe na teren kako bi 
utvrdili nastalu štetu te da zajedno sa PZC-om  istu i saniraju kako stanovnici toga 
dijela grada ne bi imali problema.  

 
DANIJELA HAJDINJAK PRIHIĆ navodi da svoje pitanje upućuje 

gradonačelniku, a zanima ju da li senzornu sobu koju je izgradio Grad Bjelovar u 
Dječjem vrtiću Bjelovar mogu koristiti i vanjski korisnici. Pojašnjava da tu misli na djecu 
koja imaju poteškoća u razvoju ali nisu polaznici Dječjeg vrtića Bjelovar. Ukoliko to nije 
moguće predlaže da se organizira igraonica za djecu s teškoćama u razvoju jer su 
kapaciteti V. osnovne škole puni. Predlaže da se igraonica održava do 3 puta tjedno u 
vremenu od 15 do 18 sati kako se ne bi ometalo radno vrijeme vrtića. Također predlaže 
da se raspiše natječaj za djelatnike putem ugovora o dopunskom radu jer ih vjerojatno 
manjka.   

Također navodi da je pandemija vezana uz koronavirus značajno utjecala na 
mentalno i fizičko zdravlje djece. Smatra da je tome u velikoj mjeri doprinijela i 
nemogućnost bavljenja sportom jer su dvorane dugo vremena bile zatvorene. Obzirom 
na najavu poskupljenja plina zanima ju što će biti s korištenjem dvorana u nadolazećim 
hladnijim danima. Postavlja se i pitanje da li će udruge moći plaćati najam istih ukoliko 
dođe do velikog povećanja cijena energenata. Zanima ju da li Grad ima fiskalni 
kapacitet pomoći u tome slučaju kako bi djeci omogućio pravo na neometano bavljenje 
sportom, što je u današnje vrijeme iznimno važno.  
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ZDRAVKO PAVEC odgovara na pitanje vijećnice vezano uz senzornu sobu. 
Navodi da Dječji vrtić Bjelovar  od Ministarstva znanosti i  obrazovanja mora zatražiti 
suglasnost za svaki oblik rada koji provodi, što je vrtić i uradio, te su zatražili 
desetosatno korištenje senzorne sobe za svoj rad vezano uz suglasnost za vanjske 
korisnike. Navodi da je nadležno Ministarstvo dalo suglasnost samo za redovni 
programa za djecu koja su uključena u Dječji vrtić Bjelovar. Nadalje ističe da V. 
osnovna škola ima opremljenu senzornu sobu za mogućnost provođenja dodatnog  
rada s djecom s poteškoćama, budući da su provodili projekt „Rane intervencije“ 
predškolske djece od 2020. godine do kraja listopada 2021. godine. Budući da je 
projekt završio, nastava se nije održavala, niti je bilo potrebnih sredstava za  nastavak 
rada. Grad je razgovarao s ravnateljicom na koji bi način nastavili s projektom. 
Napominje da su uvijek najveći problem financije koje je potrebno osigurati. Ističe da 
su načelno dogovorili da se od 2023. godine ponovo pokrene projekt sukladno 
mogućnostima Proračuna gdje ćemo u sljedećem razdoblju planirati određena 
sredstva kako bi početkom iduće godine započeli s provođenjem navedenog 
programa. Navodi da je V. osnovna škola dobila suglasnost za provođenje programa 
kako za školsku djecu, tako i za vanjsku djecu vezano uz korištenje senzorne  sobe. 
Pojašnjava da su za projekt educirani i stručni suradnici. Naglašava da nije problem  
zaposliti osobe, već te osobe moraju biti educirane za izvođenje takvog programa. 
Ističe da V. osnovna škola ima ljude i opremu za provođenje navedenog programa te 
mogućnost rada i u vrijeme dok škola ne radi. Ističe da će se zajedno sa 
gradonačelnikom kao i sa ravnateljicom V. osnovne škole pronaći  najbolje rješenje. 
Navodi da to nisu velika sredstva, ali je važno da se djeci od najradnije dobi omogući 
ovakav oblik pomoći.  

 
DARIO HREBAK na početku obraćanja ističe kako imamo najbolje punjenje 

Proračuna u povijesti Grada Bjelovara. Naglašava da će ove godine izvorni prihodi 
iznositi  oko 110 milijuna kuna, dok je taj iznos prije 5 godina bio duplo manji što znači 
da sada imamo fiskalne kapacitete. Također pojašnjava da bez obzira na punjenje 
Proračuna Grad ne može preuzeti sve obveze. Navodi da Grad decentralizirana 
sredstva dobiva u točnom iznosu koliko su i stvarni troškovi koji se odnose na cijenu 
struje i plina. Kako dolazi do drastičnih poskupljenja energenata pitanje je postavio i 
na koalicijskom sastanku u Vladi gdje je pitao da li Vlada nešto misli poduzeti po tome 
pitanju. Ukoliko se to ne dogodi Grad Bjelovar će naći načina kako to riješiti. Nadalje 
ističe da je Grad poduzeo i određene mjere, a razmatramo i mogućnost da zamijenimo 
rasvjetu u dvorani  Europskih prvaka koja je stara više od 20 godina gdje bi imali uštedu 
do 95%. Također je već dao zadatak da se ispita mogućnost ugradnje solara na KMC-
u kao i  na maloj Sokolani, a imamo spreman projekt i za veliku Sokolanu. Naglašava 
da se sport neće zaustaviti, ali moramo biti vrlo oprezni i moramo se racionalno odnositi 
prema novcu, odnosno prema trošenju energenata jer nitko ne zna što će se događati 
na jesen, odnosno kroz cijelu sezonu grijanja. Stoga poziva sve udruge da racionalno 
raspolažu s energentima. Smatra da se u ovoj situaciji svi moramo ponašati racionalno 
jer ćemo jedino zajedno moći izbjeći krizu koja dolazi. Napominje da je financijski 
kapacitet Grada velik, ali Grad puno i troši jer tu je aglomeracija te niz drugih 
intervencija koje imamo. Podsjeća da je danas na dnevnom redu i točka vezana uz 
rebalans Proračuna gdje ćemo pokrpati određene minuse. Napominje da smo u prvih 
šest mjeseci ove godine imali 60% izvršenje plana. U financijama Grada 
pretpostavljaju da bi do kraja godine punjenje Proračuna bilo za 10 milijuna kuna veće. 
Naša je zadaća da građani ne osjete pad standarda. Napominje da nismo išli niti s 
poskupljenjem komunalnih usluga iako su neki gradovi već krenuli u tome smjeru. Što 
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se tiče Vodnih usluga već sada je poznato da će 2,3 milijuna kuna koje smo do sada 
izdvajali za vodu s poskupljenjem iznositi oko 6 milijuna kuna. Grad je uvijek spreman 
pokriti određene troškove ukoliko nešto zapne na državnoj razini. Ističe da će nas to 
koštati, ali će škole imati redovan rad i neće biti redukcija grijanja. Još jednom poziva 
na racionalno ponašanje udruga, sportskih klubova ali i škola. Sada se vidi da je dobro 
što smo skoro sve naše vrtiće  i škole energetski obnovili, a  ostale su još samo III. i IV 
osnovna škola koje nismo obnovili iz razloga koji je svima poznat.   

 
MARIO HOLIČEK pitanje upućuje zamjeniku gradonačelnika, a zanima ga kako 

se odvijaju radovi u ulicama u gradu Bjelovaru i kada se planira završetak istih.  
Drugo pitanje slično je prvom, pa tako navodi da je prije nekoliko dana počela 

obnova korza stoga ga zanima kada se planira završetak tih radova.  
 
Na sjednicu dolazi Ante Topalović pa je na sjednici prisutno 19 vijećnika.  
 
IGOR BRAJDIĆ odgovara na pitanje vijećnika, te podsjeća da su započeli 

radovi na korzu prije nekoliko dana nakon žalbe jednog ponuditelja što je i sastavni dio 
svakog posla. Rok za izvođenje radova je godina dana, a i danas se čuo s glavnim 
inženjerom gradilišta gospodinom Modrićem koji mu je rekao da sve ide prema planu 
i tijeku kako je i zamišljeno. Navodi da se pokušava balansirati između izvođača radova 
i građana koji šeću korzom kao i sa prometom koji se tu odvija. Napominje da je dio 
Haulikove ulice zatvoren radi sigurnosti građana koji tu šeću. Navodi da je predviđeno  
pet faza radova nakon čega ćemo imati jedan prekrasan korzo. Što se tiče ostalih 
radova u našem gradu ono što mora naglasiti da nisu uvijek svi zadovoljni načinom 
kako se oni izvode ali naglašava da svaka cesta ima svog projektanta, nadzor i 
izvođača radova. Često su on i gradonačelnik odgovorni za svaku rupu u gradu s čim 
se i može i složiti. Napominje da je i radnicima teško izvoditi radove na ovako visokim 
temperaturama, ali ukoliko građani primijete kakve nedostatke na cesti kao što je to 
danas iznio vijećnik Medved oni će biti sanirani. Vijećnici su korektiv koji će dojavljivati 
nepravilnosti ukoliko ih bude. Što se tiče radova u naselju Gudovac navodi da je danas 
završilo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a idući tjedan se očekuje 
raspisivanje javnog natječaja i ukoliko sve bude u redu u rujnu će započeti radovi a do 
kraja godine moguće je očekivati da stanovnici Gudovca dobiju novu cestu sa 
pješačko- biciklističkom stazom koja će se savršeno uklopiti sa Prgomeljem i Rajićem 
do Farkaševca, odnosno  do naše brze ceste koja očekuje svoj nastavak. Sutra se u 
Ulici Ivana Gorana Kovačića očekuje završni sloj asfalta, a radi se o dijelu na 
Matoševom trgu od Šumarije do Ulice Tome Bakača. Što se tiče Ulice Matije Gupca 
od Vojarne prema Boriku taj dio bit će saniran do kraja mjeseca. Pojašnjava da se tu 
radi o rovu od 120 cm gdje se mijenjao vodovod.  Osvrće se i na radove u Ulici Ante 
Starčevića gdje su građani opravdano apelirali da se radovi zaustave dok ne dobiju 
uvid kako će izgledati navedena ulica. Grad je kao i uvijek poslušao građane i radovi 
su zaustavljeni, a građani su upoznati s budućim izgledom ulice kao i sa novim 
drvoredom.  Drvored je posađen duž cijele ulice, a ulica će biti asfaltirana u srpnju. 
Pojašnjava da se tu radi o prvom dijelu ulice gdje se nalazi zgrada  Županije, a drugi 
dio ulice prema Petru Panu bit će asfaltiran početkom  ili sredinom kolovoza.  Što se 
tiče radova u Tijardovićevoj ulici pojašnjava da se ona nalazi iza Sirele gdje su radovi 
vezani uz kanalizaciju završeni, te napominje da se tu radi o rekonstrukciji cijele ulice, 
te se očekuje da će do kraja godine tih 700 do 800 metara biti u potpunosti 
rekonstruirano. Pojašnjava da se ovdje radi o velikom zahvatu zbog čega moli 
stanovnike da se još malo strpe. Što se tiče Ulice Pavla Radića koja se nalazi na potezu  
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od Elektre do Komunalca može reći da je ona asfaltirana. Također navodi da su radovi 
u Ulici Ferde Livadića gdje se nalazi i zgrada Komunalca u tijeku, a  asfaltirana je i 
Ulica  Pere Biškupa. Osvrće se i na pola ulice Tome Bakača, te navodi da su u tome 
dijelu radovi završeni, a što se tiše raskrižja ono je asfaltirano kao i dio prema III. 
osnovnoj školi. Što se tiče dijela ulice prema bazenu ona još nije asfaltirana iz razloga 
što se tamo radila cjelokupna obnova ulice od plinskih, električnih  te ostalih instalacija 
koje je trebalo zamijeniti. Napominje da se u narednom vremenu očekuje potpuna 
sanacija ove ulice. Radovi su gotovi i u Ulici kralja Tomislava tako da su svi predviđeni  
radovi završeni i u Ždralovima. Podsjeća da su u posljednje dvije godine četiri velika 
prigradska naselja dobila kanalizaciju, a to su Ždralovi, Križevačka cesta, Trojstveni 
Markovac, te Gudovac o čemu je već govorio. Osvrće se i na radove u Ulici Antuna 
Radića ispod JILK-a  gdje je stavljen prvi sloj asfalta. Također napominje da se tu radi 
i vodovod, gdje je potrebno postaviti i drugi sloj asfalta  tako da će i ti radovi uskoro biti 
završeni.      

 
SABINA OLTRA BOTINČAN  postavlja pitanje u ime stanara  ulica  Eugena 

Kumičića i Lovre Matačića koji se žale na često prometovanje teretnim kamionima i 
kamionima koji prevoze betonske miješalice. Stanari smatraju da ta vrsta 
prometovanja nije namijenjena za tu lokalnu cestu. Napominje da se ispod te 
prometnice nalazi obilaznica koja ide sve do Letičana gdje bi se sa iste silazilo. 
Pojašnjava da lokalni prijevoznici znaju za prečicu kod kružnog toka kod Gornjih 
Plavnica što često koriste. Kako je već navela stanari negoduju jer se u navedenim 
ulicama nalazi dosta male djece, ali su nastala  i oštećenja na prometnici od ove vrste 
prijevoza. Pita da li postoji mogućnost da se postavi znak zabrane prometovanja za 
kamione teže od 3,5 tona.  

Zatim iznosi prijedlog  da se na dječja igrališta postave slavine s pitkom vodom 
iz razloga što su djeca često žedna i  trebaju oprati ruke. Ističe da slavine s pitkom 
vodom postoje u drugim gradovima na dječjim igralištima.  

 
IGOR BRAJDIĆ slaže se sa konstatacijom vijećnice da teretnom kamionskom 

prometu nije mjesto u gradu, a  posebno tranzitnom prometu. Također navodi da ne 
smijemo donositi parcijalna rješenja. Kada bi zabranili teretni promet u ulicama koje je 
navela vijećnica u tome slučaju negdje bi ga morali preusmjeriti, te bi se i ti stanovnici 
bunili. Grad je u suradnji sa sudionicima koji su obuhvaćeni ovom tematikom  krenuo 
u rješavanje navedene problematike gdje smo si zadali cilj da ove godine riješimo 
papirnati dio gdje ćemo osmisliti na koji način ćemo preusmjeriti tranzitni teretni  
prometa iz centra grada. Navodi da je održan sastanak s predstavnicima tvrtki, trgovina 
te ugostiteljskih objekata koji koriste usluge dostave kako bi dobili najbolje rješenje  na 
koji bi se način spriječilo takvo prometovanje,  pogotovo kada se obnovi korzo. Osvrće 
se i na trgovačke centre u širem dijelu grada gdje se  vrši dostava robe gdje je također 
potrebno iznaći najbolje rješenje.  Pojašnjava da je lakše preusmjeriti tranzitni promet 
od dostavnih vozila. Također navodi da tvrtka B-projekt projektira spojnu cestu u dužini 
od 500 metara koja će ići od istočne obilaznice na Bilogorsku cestu. Očekuje da će 
ove godine projektni dio biti završen tako da ćemo realizaciju toga programa moći 
staviti sljedeće godine u Proračun. Napominje da najviše prometa i dolazi iz toga dijela 
grada budući da su tu smještene tvrtke koje se bave preradom drveta, te niz drugih 
tvrtki. Pojašnjava da ćemo spajanjem Bilogorske ceste s obilaznicom riješiti veliki dio 
problema.  

Također se osvrće i na prijedlog vijećnice da se na dječjim igralištima postave 
slavine sa pitkom vodom. Smatra da je prijedlog dobar. Grad ima 42 dječja igrališta i 
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nije realno očekivati da se slavine s pitkom vodom postave na svako igralište, ali je 
svakako slavinu potrebno postaviti na Trg Stjepana Radića. Navodi da slavinu s pitkom 
vodom već imamo na dječjem igralištu u Ulici Ivše Lebovića, te na Boriku.  

 
IVAN VLAŠIĆ navodi da se njegovo pitanje također odnosilo na teretni promet 

u Ulici E. Kumičića, ali kako je već dobio odgovor  jer je to pitanje postavila i vijećnica 
Oltra Botinčan nema potrebe da ga on ponovo postavlja.  

Njegovo sljedeće pitanje odnosi se na pješačku stazu u Ulici 105. brigade kao i 
u  dijelu naselja Sjever. Kao što je poznato tu će se graditi nova školska zgrada gdje 
će se kretati puno djece. Napominje  da kada su se formirale ulice u tome dijelu grada 
nisu izgrađeni nogostupi, stoga predlaže da se izgradnja nogostupa stavi u plan 
izgradnje.  

 
IGOR BRAJDIĆ odgovara na pitanje vijećnika Vlašića te navodi da je naselje 

Sjever novo naselje i ne radi se samo o Ulici 105. brigade koja nema izgrađenu 
pješačku stazu. Podsjeća da je danas gospodin Pavec govorio o planu  gradnje nove 
školske zgrade tako da će sve pripadajuće ulice u krugu oko škole imati izgrađenu i 
pješačko – biciklističku stazu, te će se nastojati pješačka staza izgraditi i u ostalim 
ulicama koje ju nemaju. Naglašava da će sve ovisiti o financijskim sredstvima. 

 
ANTONETA ĐOKIĆ postavlja pitanje vezano uz organizaciju Susreta  hrvatske 

katoličke mladeži koji se planira održati na našem novom Gradskom stadionu u 
Bjelovaru koji je još uvijek trenutno u izgradnji. Traži detaljno obrazloženje kako je do 
toga došlo. Ističe da se 17. rujna održava navedeni susret gdje će se u Bjelovar sliti 
puno mladih iz cijele Hrvatske, a možda i  svijeta. Kako je doznala Grad Bjelovar je 
Bjelovarsko-križevačkoj biskupiji dozvolio da se taj središnji događaj održi na prostoru 
novog gradskog stadiona. Navodi da će stadion u vrijeme održavanja susreta imati 
postavljenu mladu travu koja će biti relativno netaknuta, a koja  je namijenjena našim 
nogometašima. Zanima ju tko je dao dopuštenje iz Gradske uprave da se navedeni 
susret održi na glavnom nogometnom terenu i pod kojim okolnostima. Smatra da će 
se ta mlada trava devastirati nakon toga susreta. Zanima ju da li će Biskupija ukoliko 
dođe do oštećenja travnjaka platiti štetu ili je Grad u tome slučaju nastalu štetu odlučio 
podmiriti od srane poreznih obveznika.  

Njeno drugo pitanje vezano je uz košnju trave na privatnim parcelama. Zanima 
ju da li se naplaćuju kazne građanima koji ne kose travu na svojim parcelama ili im je 
dovoljna samo opomena. Vezano za košnju trave osvrće se i na ambroziju koja buja 
na svakom koraku. Vjeruje da gradski komunalni redari dobro rade svoj posao, smatra 
da su u ovom slučaju zakazali vlasnici parcela. Napominje da je poznato da vlasništvo 
obvezuje stoga predlaže da taj problem riješe nadležne institucije.  

 
DARIO HREBAK odgovara na zadnje pitanje vijećnice, te navodi da je njemu  

jasno da vlasništvo obvezuje, ali Grad to ne može riješiti. Vlasnici su obvezni kositi 
svoje parcele, a Grad ne može vršiti košnju trave na privatnim parcelama. Ono što 
Grad Bjelovar može je da na takve lokacije uputi komunalne redare, stoga predlaže 
vijećnici da kaže komunalnim redarima o kojim se parcelama radi kako bi oni mogli 
izaći na teren i eventualno kazniti neodgovorne građane.  

Što se tiče prvog  pitanja vijećnice tko je odobrio korištenje novog nogometnog 
stadiona za održavanje Susreta hrvatske katoličke mladeži, navodi da je on odobrio 
korištenje navedenog prostora. Vijećnica Đokić već unaprijed zna da će se trava uništiti 
iako još nije niti postavljena. Navodi da trava na nogometni stadion treba doći danas, 
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te će biti postavljena kroz pet do sedam dana. Tako postavljenoj  travi treba oko dva 
tjedna da se primi korijenje, a otvorenje Gradskog stadiona planira se 20. kolovoza 
kada se planira i odigravanje prve utakmice. Također navodi da će se na stadionu do 
20. rujna održavati po jedna utakmica tjedno.  Navodi da ga uvjeravaju osobe iz  resora 
zadužene za stadion da će parkiralište biti završeno također do 20. kolovoza. 
Pojašnjava da su u ovom slučaju potrebne tri zasebne građevinske dozvole jer svaka 
cjelina obuhvaćena je s posebnim uvjetima koje je potrebno pregledati. Što se tiče 
glavne zgrade na stadionu odgovorni za taj resor uvjeravaju nas da će i taj dio biti 
završan. Naglašava da sada samo ostaje da vidimo da li će Nogometni klub uspjeti od 
HNS-a dobiti odobrenje za odigravanje utakmice 20. kolovoza. Što se tiče konkretnog 
pitanja vijećnice vezanog uz održavanje Susreta hrvatske katoličke mladeži navodi da 
se taj susret održava u katedrali i u središnjem gradskom parku, a nakon toga je misa 
koja će trajati do dva sata i održat će se na jednom velikom prostoru, a jedini takav 
prostor koji imamo je gradski stadion. Smatra da kroz dva sata stajanja na travi 
sudionici ovog susreta travu neće uništiti. Pojašnjava da trava u to vrijeme neće biti 
isključivo mlada već će ona biti ukorijenjena. Također ističe da će se trava nakon 
postavljanja svako jutro u 5 sati zalijevati i on njoj će brinuti tim stručnjaka.  

 
 ZDENKA HENC prvo pitanje postavlja  Upravnom odjelu za gospodarstvo, dok 
drugo pitanje upućuje  Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.  
 Njeno pitanje vezano je uz prostor novog bjelovarskog stadiona, te navodi da 
smo ovih dana informirani o pronalasku mina na novom bjelovarskom stadionu. 
Zanima ju da li su poštivane sve procedure i što se poduzelo glede sigurnosti radnika 
ali i svih budućih korisnika stadiona.  
 Drugo pitanje vezano je uz Ulicu Vlahe Paljetka, te podsjeća da je postavljeno 
već nekoliko puta. Zanima ju da li imamo konkretne informacije vezane uz rješavanje 
obilježavanja pješačkog prijelaza u Ulici Vlahe Paljetka kako pješaci ne bi bili izloženi 
opasnosti pretrčavanjem prometnice svakim ulaskom u trgovine trgovačkih centara 
Eurospin, Bipe i Pepca.  
 
 TIGRAN DRLJAČA odgovara na prvo pitanje vijećnice, te ističe da je točan 
navod da je u petak 8. srpnja zaprimljena dojava da su na mjestu izgradnje parkirališta 
novog nogometnog stadiona pronađena eksplozivna sredstva nakon čega su djelatnici 
Policijske uprave izašli na teren. Navodi da je utvrđeno da se radi o sanduku koji se 
raspao što ukazuje na činjenicu da ga je netko zakopao. Ističe da se radilo o tri 
kumulativne tromblonske mine, zatim 8 trenutnih tromblonskih mina i 5 komada 
topničkog streljiva kalibra 20 mm koji su bili na dubini 70 cm. Pojašnjava da je to 
područje nakon odlaska bivše vojske i rušenja hangara pregledano što znači da se tu 
ne radi o miniranom području. Navodi da je nakon ovog pronalaska streljiva policija 
pregledala i ostatak terena tako da nema bojazni za sigurnost građana niti budućih 
korisnika nogometnog stadiona.  
 
 IGOR BRAJDIĆ odgovara na drugo pitanje vijećnice Henc te navodi da 
zahvaljujući njenoj upornosti i inicijativi ovo vrlo opasno mjesto, odnosno cesta  koja 
prolazi ispred trgovačkih centara u ovom dijelu grada bit će obilježena pješačkim 
prijelazom. Svima je jasno da se na tom području kreće puno automobila jer se u blizini 
nalazi i zgrada Policijske uprave te niz trgovačkih lanaca, a uskoro će biti otvoren i novi 
nogometni stadion što znači da je to vrlo frekventno mjesto. Na tom potezu gradi se i 
Glazbena škola tako da će se tu još više građana kretati. Grad je razgovarao sa 
stručnjacima u policiji i u početku je bilo negodovanja jer nije uobičajeno da se gradi 
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pješački prijelaz na jednom takvom mjestu, ali pronađeno je zajedničko rješenje na 
zadovoljstvo svih građana  Bjelovara. Navodi da je izrađen prometni elaborat koji je 
poslan u Ministarstvo unutarnjih poslova u Policijsku postaju Bjelovar na 
usuglašavanje, a nakon što oni dadu pozitivno mišljenje, što i očekujemo, krenut će se 
sa obilježavanjem pješačkom prijelaza. Navodi da će se izgraditi dio nogostupa kako 
bi mogli obilježiti pješački prijelaz, a kada se završi izgradnja Glazbene škole izgradit 
će se i nogostup cijelom dužinom. Pojašnjava da će se nogostup obilježiti na potezu 
prijelaza od Kauflanda prema Eurospinu.  
 

TOČKA 2.  
 

NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke 
o planu razvoja turizma Grada Bjelovara od 2022. do 2027. godine. 

Poziva voditeljicu izrade Plana, gospođu Izidoru Marković Vukadin, da  iznese 
kratku prezentaciju Plana razvoja turizma Grada Bjelovara.  

 
IZIDRORA MARKOVIĆ VUKADIN prezentira Plan razvojnog turizma Grada 

Bjelovara.  
 
 U raspravi su sudjelovali Dražen Medved, Borislav Kozić, Danijela Hajdinjak 
Prihić i Dario Hrebak.  
 

NENAD MARTINOVSKI konstatira da se više nitko nije javio za raspravu stoga 
daje na usvajanje Prijedlog odluke o planu razvoja turizma Grada Bjelovara od 2022. 
do 2027. godine.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ODLUKU 
o donošenju Plana razvoja turizma Grada Bjelovara  

za razdoblje od 2022. do 2027. godine  
(Odluka Klasa: 334-01/21-01/02, Urbroj: 2103-1-02-22-60 prilaže se ovom zapisniku i 

njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 3.  
 

NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz razmatranje 
Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2021. 
godinu. 

Kako se nitko nije javio za raspravu konstatira da je Gradsko vijeće primilo na 
znanje Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 
2021. godinu.  

 
TOČKA 4.  

 
NENAD MARTIVNOSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke 

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu. 
Predsjednik Gradskog vijeća utvrđuje da se nitko nije javio za raspravu stoga 

daje na glasovanje Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 4 glasa 

„suzdržan“ donijelo  
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ODLUKU 
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu  

(Odluka Klasa: 400-08/22-01/06, Urbroj: 2103-1-02-22-4 prilaže se ovom zapisniku i 
njegov je sastavni dio).  

 
TOČKA 5.  

 
NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz razmatranje 

Izvješća o izvršenju: 
a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu  

 
a) 
   
 Otvara raspravu te konstatira da se nitko nije javio za raspravu zatim daje na 
usvajanje Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 
godinu. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“, 2 glasa 
„protiv“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo  
 

ZAKLJUČAK o 
 prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 

 komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
(Zaključak Klasa: 340-03/20-01/33, Urbroj: 2103-1-02-22-19, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 

b) 
 NENAD MARTINOVSKI otvara raspravu po ovoj podtočci dnevnog reda te 
konstatira da se nitko nije javio, zatim daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 4 glasa 
„suzdržan“ donijelo  

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja  

komunalne infrastrukture za 2021. godinu  
(Zaključak Klasa: 363-01/20-01/64, Urbroj: 2103-1-02-22-19 prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 6. 
 

NENAD MARTINOVSKI daje kratke uvodne napomene vezane uz donošenje: 
Izvješća o izvršenju Plana programa upravnih odjela Grada Bjelovara iz područja 
društvenih djelatnosti za 2021. godinu:  

a) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i  
obrazovanju Grada  Bjelovara za 2021. godinu; 

b)  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara 
za 2021. godinu; 

c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 
2021. godinu; 
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d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 
2021. godinu; 

e) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 
Bjelovara za 2021. godinu; 

f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i 
spašavanju Grada Bjelovara za 2021. godinu; 

g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba HGSS-a Stanice Bjelovar za 
2021. godinu; 

h) Izvješća o izvršenju Programa socijalno–zdravstvenih potreba Grada 
Bjelovara u 2021. godinu; 

i) Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2021. 
godini; 

 
Otvara raspravu po svim podtočka  ove točke dnevnog reda te konstatira da se 

nitko nije javio za raspravu, zatim daje na usvajanje Prijedlog Izvješća o izvršenju 
Plana programa upravnih odjela Grada Bjelovara iz područja društvenih djelatnosti za 
2021. godinu. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

IZVJEŠĆE 
o izvršenju Plana programa upravnih odjela Grada Bjelovara iz područja 

društvenih djelatnosti za 2021. godinu  
(Izvješće Klasa: 023-05/22-01/01, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom zapisniku 

i njegov je sastavni dio).  
 

a) 
NENAD MARTINOVSKI daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa javnih 

potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2021. godinu.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2021. godinu  
(Zaključak Klasa: 601-01/22-01/20, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 
b) 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa 
javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2021. godinu.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

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

Bjelovara za 2021. godine  
(Zaključak Klasa: 602-02/22-01/13, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
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c) 
 Daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
Grada Bjelovara za 2021. godinu. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 14 glasova „za“ i 4 glasa 
„suzdržan“ donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu  

Grada Bjelovara za 2021. godinu  
(Zaključak Klasa: 620-01/22-01/08, Urbroj: 2103-1-02-22-4, 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 2021. godinu. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 3 glasa 
„suzdržan“ donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 

 Grada Bjelovara za 2021. godinu  
(Zaključak Klasa: 610-02/22-01/09, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 

e) 
Daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj 

kulturi Grada Bjelovara za 2021. godinu.  
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

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

Grada Bjelovara za 2021. godinu  
(Zaključak Klasa: 630-01/22-01/02, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio). 
 

f) 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa 
javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2021. godinu. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

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

zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2021. godinu 
(Zaključak Klasa: 630-01/22-01/02, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio). 
 

g) 
 NENAD MARTINOVSKI daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa javnih 
potreba HGSS-a Stanica Bjelovar za 2021. godinu. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
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ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba Hrvatske gorske 

službe spašavanja Stanica Bjelovar za 2021. godinu  
(Zaključak Klasa: 241-01/22-01/01, Urbroj: 2103-01-02-22-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 

h) 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa 
socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2021. godinu. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba 

Grada Bjelovara za 2021. godinu  
(Zaključak Klasa: 550-01/22-01/01/Urbroj: 2103-1-02-22-4,  prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 

i) 
 Daje na usvajanje Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava 

spomeničke rente u 2021. godini. 
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  

 
IZVJEŠĆE 

o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2021. godini  
(Zaključak Klasa: 612-08/22-01/02, Urbroj: 2103-1-02-22-4,  prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 7.  
 

 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje 
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu. 

 
U raspravi su sudjelovali Jasna Višnjević, Mirela Bašić, Željka Vizi i Dario 

Hrebak.  
 

NENAD MARTINOVSKI konstatira da se više nitko nije javio za raspravu stoga 
daje na usvajanje Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Bjelovara za 2021. godinu.  

Napominje da se sukladno članku 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/21, 3/22) godišnji izvještaj 
donosi natpolovičnom većinom od ukupnog broja vijećnika.   

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 4 glasa 
„suzdržan“ donijelo  

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ  

o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu  
(Godišnji izvještaj Klasa: 400-08/22-01/02, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se 

ovom zapisniku i  njegov je sastavni dio).  
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Sa sjednice odlazi vijećnica Antoneta Đokić pa je na sjednici nazočno 18 
vijećnika.  

 
TOČKA 8. 

 
NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje  Odluke 

o izmjenama i dopunama Odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada 
Bjelovara u 2022. godini. 

 
U raspravi su sudjelovali Jasna Višnjević, Dario Hrebak, Tigran Drljača i Jelena 

Galiat Dinjar.  
 

NENAD MARTINOVSKI konstatira da se više nitko nije javio za raspravu stoga 
daje na glasovanje Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu prodaje 
nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2022. godini.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ODLUKU        
o izmjenama i dopunama Odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu 

Grada Bjelovara u 2022. godini  
(Odluka Klasa: 940-01/21-01/85, Urbroj: 2103-1-02-22-8, prilaže se ovom zapisniku i 

njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 9.  
 

NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz Donošenje I. 
izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 Konstatira da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na glasovanje Prijedlog 
I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 16 glasova „za“ i 2 glasa 
„suzdržan“ donijelo                  

I. IZMJENE I DOPUNE 

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

(I. izmjene i dopune Klasa: 363-01/21-01/43; Urbroj: 2103-1-02-22-11 prilaže 

se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 
TOČKA 10.  

 
 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje: 

a) I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu; 

b) Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2022. 

godinu; 

c) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za rekonstrukciju Ulice Petra 

Preradovića – Korzo; 

   
a) 

Predsjednik Gradskog vijeća poziva pročelnicu Mirelu Bašić da da uvodno 
obrazloženje ove podtočke dnevnog reda.  
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MIRELA BAŠIĆ daje uvodno obrazloženje vezano uz donošenje I. izmjena i 
dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu. 
 

NENAD MARTINOVSKI otvara raspravu te konstatira da se nitko nije javio, 
zatim daje na glasovanje Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 
2022. godinu.  

Napominje da se sukladno članku 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/21, 3/22) izmjene i dopune 
proračuna donose natpolovičnom većinom od ukupnog broja vijećnika.   

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 3 glasa 
„suzdržan“ donijelo  

 
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 

Grada Bjelovara za 2022. godinu 

(I. izmjene i dopune Klasa: 400-08/22-01/04, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilažu se 

ovom zapisniku i njegov su sastavni dio). 

 

b) 
NENAD MARTINOVSKI daje kratke uvodne napomene vezane uz donošenje  

Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu. 
Poziva pročelnicu Mirelu Bašić da da uvodno obrazloženje ove podtočke 

dnevnog reda.  
  
MIRELA BAŠIĆ daje uvodno obrazloženje ove podtočke dnevnog reda.  
 
NENAD MARTINOVSKI konstatira da se nitko nije javio za raspravu stoga daje 

na glasovanje Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Bjelovara za 2022. godinu. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 3 glasa 
„suzdržan“ donijelo  

ODLUKU 
o dopuni odluke o izvršavanju 

 Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu 
(Odluka Klasa: 400-08/22-01/05, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom zapisniku i 

njegov je sastavni dio).  
 

c) 
NENAD MARTINOVSKI poziva pročelnicu Mirelu Bašić da da uvodno 

obrazloženje ove podtočke dnevnog reda.  
 
MIRELA BAŠIĆ daje uvodno obrazloženje ove podtočke dnevnog reda.      
 
NENAD MARTINOVSKI konstatira da se nitko nije javio za raspravu stoga daje 

na usvajanje Prijedlog odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za 
rekonstrukciju Ulice Petra Preradovića – Korzo.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 3 glasa 
„suzdržan“ donijelo  

ODLUKU 
o zaduženju za dugoročni financijski kredit za rekonstrukciju  

Ulice P. Preradovića – Korzo 
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(Odluka Klasa: 403-02/22-01/04, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom zapisniku i 
njegov je sastavni dio). 

 
TOČKA 11.  

 
 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke 
o davanju na upravljanje i korištenje javne sportske građevine – Gradski stadion u 
Bjelovaru.  

Otvara raspravu te konstatira da se nitko nije javio stoga daje na glasovanje 
Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje javne sportske građevine – 
Gradski stadion u Bjelovaru.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ODLUKU 
o davanju na upravljanje i korištenje javne sportske građevine 

 – Gradski stadion u Bjelovaru  
(Odluka Klasa: 620-01/22-01/09, Urbroj: 2103-1-02-22-5, prilaže se ovom zapisniku i 

njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 12.  
 

 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz Odluke o prodaji 
poslovnog prostora u Ulici Ivana Mažuranića 4.  

Otvara raspravu te konstatira da se nitko nije javio, zatim daje na usvajanje 
Prijedlog odluke o prodaji poslovnog prostora u Ulici Ivana Mažuranića 4.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ODLUKU 
o prodaji poslovnog prostora u Bjelovaru, Ivana Mažuranića 4 

(Odluka Klasa: 372-03/22-01/11, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom zapisniku i 
njegov je sastavni dio).  

 
TOČKA 13.  

 
            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 2022./2023.   

Otvara raspravu 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 2022./2023.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ODLUKU 
o jednokratnoj pomoći sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i radnih 

materijala učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada 
Bjelovara za nastavnu godinu 2022./2023.  

(Odluka Klasa: 402-07/22-01/03, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom zapisniku i 
njegov je sastavni dio).  
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TOČKA 14.  
 

NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke 
o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada 
Bjelovara u 2022. godini. 

 
U raspravi su sudjelovali Igor Crnomarić i Zdravko Pavec.   
 
NENAD MARTINOVSKI konstatira da se više nitko nije javio za raspravu stoga 

daje na usvajanje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za 
financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2022. godini. 

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 15 glasova „za“ i 3 glasa 
„suzdržan“ donijelo  
 

ODLUKU 
 davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga 

Grada Bjelovara u 2022. godini  
(Odluka Klasa: 620-01/22-01/01, Urbroj: 2103-1-02-22-61 prilaže se ovom zapisniku i 

njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 15.  
 

 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje 
Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika 
Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima za mladež.  

Kako se nitko nije javio za raspravu daje na glasovanje Prijedlog zaključka o 
utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u 
Bjelovaru u predmetima za mladež.  

Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ZAKLJUČAK  
o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog 

suda u Bjelovaru u predmetima za mladež 
(Zaključak Klasa: 080-01/01/22-01/01, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio). 
 

TOČKA 16.  
 

 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz razmatranje 
Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 1.4. do 30.6. 2022. 
godine.  
 Kako se nitko nije javio za raspravu, utvrđuje da je Gradsko vijeće primilo na 
znanje Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 1.4. do 
30.6.2022. godine.  

TOČKA 17.  
 

 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz razmatranje 
Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2021. godinu.  
 Kako se nitko nije javio za raspravu daje na glasovanje Izvješće o upravljanju 
grobljima na području Grada Bjelovara za 2021. godinu.  
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 Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području  

Grada Bjelovara za 2021. godinu  
(Zaključak Klasa: 363-01/22-01/25, Urbroj: 2103-01-02-22-4, prilaže se ovom 

zapisniku i njegov je sastavni dio).  
 

TOČKA 18.  
 

 NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje 
Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar.  
 Otvara raspravu te konstatira da se nitko nije javio, zatim daje na usvajanje  
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za cjeloživotno učenje i kulturu 
Bjelovar. 
 Nakon glasovanje utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo  
 

RJEŠENJE  
o imenovanju ravnateljice Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar  

(Rješenje Klasa: 080-04/22-01/10, Urbroj: 2103-1-02-22-5, prilaže se ovom zapisniku 
i njegov je sastavni dio).  

 
 

 
Sjednica je završena u 17,30 sati. 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


