KLASA: 021-05/22-01/05
URBROJ: 2103-1-02-22-3
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara održane 13. rujna
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 15 vijećnika i to:
ŽELJKO ŽULIĆ, ZLATKA PEMPER, SINIŠA KNEZIĆ, ZORAN TURUDIJA,
GORDANA TEREK, ĐURĐICA ĆASAR, IGOR CRNOMARIĆ, SABINA OLTRA
BOTINČAN, JASNA VIŠNJEVIĆ, BORISLAV KOZIĆ, IVAN VLAŠIĆ, NENAD
MARTINOVSKI, DRAŽEN MEDVED, 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, KRISTINA
KOCUR, pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove i uređenje prostora,
DAVOR SUŠAK, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, ŽELJKA VIZI,
voditeljica Odsjeka za naplatu i pravne poslove, NIKOLINA RAKNIĆ RISTIĆ,
pročelnica Službe za unutarnju reviziju, MILAN MATEKOVIĆ pročelnik Upravnog
odjela za odgoj, obrazovanje i sport, ANDREA POSARIĆ, službenica ovlaštena za
privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za provedbu i ITU
mehanizam, IVAN IVANČIĆ, direktor Komunalca d.o.o. 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, ravnateljica Centra za cjeloživotno učenje i kulturu
Bjelovar, IVANA JURKOVIĆ PIŠČEVIĆ, direktorica Tehnološkog parka Bjelovar,
VJERUŠKA ŠTIVIĆ, ravnateljica Narodne knjižnice „Petar Preradović“, SVJETLAN
HUDEC, izrađivač Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih
promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Bjelovara (2022. 2026.), MELITA BIRAČ, viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
GORDANA ŠTEFANAC, referentica za poslove Gradskog vijeća i administrativne
poslove.
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Predsjednik Gradskog vijeća otvara 12. 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 11. sjednice Gradskog vijeća
održane 12. srpnja 2022. godine.
Kako nitko nije imao primjedbi na zapisnik, isti daje na usvajanje, te konstatira
da je zapisnik sa 11. 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.
Pita ima li još kakvih prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog
reda.
Kako nije bilo prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog rada, ovako predloženi
dnevni red daje na glasovanje, te konstatira da je jednoglasno usvojen i glasi:
DNEVNI RED
1. Aktualni sat;
2. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara u 2022. godini;
3. Donošenje Odluke o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja,
ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za
područje Grada Bjelovara (2022.-2026.);
4. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Bjelovara;
5. Donošenje Odluke o dodjeli statusa festivala javnoj manifestaciji u kulturi
“Bjelovarski odjeci kazališta“, djelokrugu i tijelima festivala;
6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada
Bjelovara za razdoblje od 2021.-2027. godine;
7. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske;
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva Grada
Bjelovara za procjenu šteta od prirodnih nepogoda;
9. Donošenje Plana davanja koncesija za 2023. godinu;
10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na
nekretnini čkbr. 1830/6 k.o. Bjelovar Novi;
11. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Narodne knjižnice
„Petar Preradović“ Bjelovar;
12. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje
siječanj – lipanj 2022. godine.
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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, Ivan Vlašić, Jasna
Višnjević i Antoneta Đokić.
DRAŽEN MEDVED podsjeća da je još prošle godine trebao biti dovršen glavni
projekt za izgradnju gradske tržnice i podzemne garaže. Također navodi da se govorilo
da će navedeni projekt biti kandidiran na EU ili nacionalne fondove. Zanima ga u kojoj
je fazi projekt, te da li postoji rok za njegovo dovršenje.
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da je ovo pitanje upućeno Komunalcu,
stoga poziva gospodina Ivančića da odgovori na postavljeno pitanje vijećnika.
IVAN IVANČIĆ navodi da je gospodin Medved u pravu kada govori da se
krenulo u pripremu projektne dokumentacije vezane uz izgradnju nove tržnice sa
podzemnom garažom. Ističe da je projekt gotov i trenutno se nalazi na potvrdi u
resornoj gradskoj službi. Navodi da se očekuje ishođenje građevinske dozvole u
narednih tridesetak dana nakon čega će projekt biti spreman za kandidaturu na
fondove. Pojašnjava da dio projekta predstavlja komercijalni dio koji se odnosi na
gradnju podzemne garaže za što je u pravilu teško ishoditi financiranje od nekog fonda.
Što se tiče nadzemnog dijela tržnice tu ne bi trebalo biti problema jer se radi o javnoj
infrastrukturi. Također pojašnjava da u ovom slučaju nisu vezani s rokovima.
Napominje da u trenutku kada budu imali mogućnost prijave projekta na natječaj,
eventualno će moći govoriti o rokovima izgradnje.
IVAN VLAŠIĆ postavlja pitanje vezano uz Ulicu Antuna Mihanovića koja je u
lošem stanju. Navedena ulica je prometna, a u neposrednoj blizini nalazi se bolnica i
silosi. Pita da li je u planu obnova navedene ulice, odnosno njeno asfaltiranje.
Drugo pitanje odnosi se na Iločku ulicu koja je u starim planovima imala
mogućnost ulaska i izlaska na Osječku ulicu, ali na tome mjestu postoji jedna kuća
koju vlasnici nisu htjeli prodati tako da je ulica ostala slijepa. Stanovnici pitaju da li
postoji mogućnost da se napravi barem neki pješački izlaz na Osječku ulicu ili da ta
ulica do kraja izbije na Osječku ulicu.
KRISTINA KOCUR slaže se sa konstatacijom vijećnika da je Ulica Antuna
Mihanovića u lošem stanju. Osvrće se na prvi dio ulice od Ul. Bana Jelačića do
semafora koja je unazad desetak godina bila u potpunosti rekonstruirana, ali nakon
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uvođenja infrastrukture zbog nepostojanja koordinacije ista je oštećena. Navodi da je
najviše kritičan dio ulice od semafora prema Ulici Mirka Bogovića. Pojašnjava da su
sada u toj ulici položene sve potrebne instalacije nakon čega će se ići u potpunu
rekonstrukciju. Ističe da je sada potrebno izraditi projektiranje ulice što ćemo učiniti ove
godine, a u narednim proračunskim razdobljima planirat ćemo njenu kompletnu
obnovu.
Što se tiče drugog pitanja vijećnika koje se odnosilo na izlaz iz Iločke ulice,
navodi da su joj stručne službe Grada, odnosno prostorni planeri pojasnili da je u
ranijim prostornim planovima bio predviđen izlaz na Osječku ulicu ali zbog neriješenih
imovinsko-pravnih odnosa to nije učinjeno. Pojašnjava da se radi o jednoj kući koja je
u postupku legalizacije legalizirana tako da je novim prostornim planovima ukinut
predviđeni izlaz što znači da prostorno planska dokumentacija ne predviđa izlaz na
Osječku ulicu. Što se tiče pješačkih prijelaza, navodi da će s prometnim stručnjacima
prijedlog uzeti u razmatranje.
JASNU VIŠNJEVIĆ zanima zašto se na današnjem dnevnom redu sjednice ne
nalazi studija isplativosti projekta Termi Bjelovar. Podsjeća da je na jednoj od ranijih
sjednica rečeno da će studija isplativosti Termi Bjelovar biti prezentirana na Gradskom
vijeću. Navodi da se tada predlagalo da se o tome raspravlja na posebnoj sjednici
Gradskog vijeća što su prihvatili vladajući i oporbeni vijećnici, ali takva sjednica još nije
održana. Također ističe da je gradonačelnik na portalima objavio da se tijekom rujna
očekuje raspisivanje javnog natječaja za prijavu projekta Termi u sklopu Nacionalnog
plana oporavka i otpornosti vrijednog 250 milijuna kuna. Do kraja ovog mjeseca ostala
su dva tjedna, a kako je rekla studija isplativosti nije prezentirana vijećnicima. Stoga
pita da li je navedena studija još u izradi ili čekamo posebnu sjednicu Gradskog vijeća
na kojoj će se o tome raspravljati. Naglašava da je pitanje postavila jer se radi o jako
važnom projektu za Grad, kao i za Terme Bjelovar. Napominje da je to jedan od uvjeta
za prijavu na natječaj zbog čeg traži odgovor na svoje pitanje.
Što se tiče drugog pitanja zanima ju da li se planira nastavak rekonstrukcije
ceste s izgradnjom biciklističke staze od mosta Put žrtvama u Lugu do južne obilaznice.
Također želi pohvaliti završeni projekt rekonstrukcije ceste s izgradnjom pješačke
staze do mosta u Lugu. Napominje da cesta nije obnovljena u punoj dužini jer se od
mosta nastavlja uska cesta do obilaznice u dužni oko 200 metara koja s obje strane
ima iskopane putne jarke zbog čega je otežano mimoilaženje vozila a ugrožena je i
sigurnost prometa. Također se od mosta ne nastavlja ni pješačka staza što predstavlja
opasnost za djecu koja idu u školu ali i za pješake šetače. Navodi da tim dijelom ulice
nije prošla kanalizacija u dužini 200 metara. Ističe da stanovnici koriste svoje septičke
jame koje moraju redovito čistiti što im stvara dodatne troškove zbog čega negoduju.
Zanima ju da li će se nastaviti izgradnja pješačke staze od mosta do južne obilaznice.
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Navodi da bi se tom izgradnjom poboljšala kvaliteta života stanovnika toga dijela grada
kao i ostalih građana.
Predlaže stručnim službama Grada Bjelovara na čelu sa zamjenikom
gradonačelnika koji će sa ovim problemom upoznati gradonačelnika da se razmotri
njen prijedlog te da se iznađe mogućnost za rekonstrukciju i izgradnju ceste s
izgradnjom pješačke staze od mosta u Lugu do južne obilaznice, te od južne obilaznice
do Novoseljanske ulice. Treba vidjeti da li postoji mogućnost prijave na neki natječaj
koji će možda biti raspisan ili da se iznađu sredstva u jednom od proračuna Grada
Bjelovara. Pojašnjava da bi na taj način spojili pješačke staze koje idu od sjevera grada
do južne obilaznice, te u budućnosti do šetnice uz Bjelovacku.
DAVOR SUŠAK odgovara na pitanje vijećnice Višnjević koje se odnosilo na
studiju isplativosti Termi Bjelovar zbog čega nije na današnjoj sjednici Gradskog vijeća.
Navodi da je studija isplativosti na izradi kod vanjskih stručnjaka. Također ističe da još
nije objavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalnog plana
oporavka i otpornosti, pa tako nisu niti poznati svi konačni elementi natječaja zbog
čega nije moguće do kraja realizirati studiju isplativosti. Ističe da čim navedena studija
bude završena naći će se i na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća. Navodi da
studiju izrađuje vanjski konzultant Horwath HTL, ali imamo još jednog vanjskog
konzultanta koji radi dodatnu analizu vezanu uz plaćanje PDV-a. Također se radi i
analiza državnih potpora kako bi saznali da li smo sa njima obuhvaćeni. Sve što je
naveo ulazi u studiju isplativosti. Napominje da se radi i EU savjetovanje kao i
priprema projektnog prijedloga.
Naglašava da će studija isplativosti biti završena prije objave natječaja vezanog
za dodjelu bespovratnih sredstva za ovu investiciju.
IGOR BRAJDIĆ slaže se sa izlaganjem vijećnice Višnjević da je u svakom dijelu
grada potrebno urediti infrastrukturu što Grad Bjelovar i radi. Također napominje da
Lug do prije dvije godine nije imao nikakvu infrastrukturu. To znači da nije imao
kanalizaciju, pješačku stazu i široku prometnicu. Žao mu je što Hrvatske željeznice
nisu uredile pružni prijelaz, tako i ovim putem apelira da to učine jer je prijelaz opasan
i treba ga sanirati. Naglašava da će ispred Grada Bjelovara Hrvatskim željeznicama
biti poslana požurnica. Osvrće se na prometnicu u dužini od 200 metara na kojem
dijelu nije proširena cesta i gdje nije izgrađena pješačka staza o čemu je govorila
vijećnica. Pojašnjava da je dio pješačke staze od Luga do južne obilaznice
kompatibilan s našom idejom vezanom uz šetnicu, te nasip uz Bjeovacku gdje su ušle
i Hrvatske vode kao strateški investitor i partner koji rade na projektu. Pojašnjava da
su u pitanju imovinsko-pravni odnosi jer uz kanal ima puno privatnih vlasnika i sada se
sve nalazi na Državnom odvjetništvu. Navodi da je dobio informaciju sa sastanka koji
je održan prošli tjedan da je ostao jedan neriješeni predmet. Smatra da bi bilo idealno
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da se tako nešto napravi, a koje vrijeme će za to biti potrebno sada ne može reći.
Pojašnjava da će prilikom rekonstrukcije ceste uz nasip biti riješeno i 200 metara
infrastrukture koja nedostaje. Napominje da se na tome potezu nalaze tri kuće, ali se
slaže da svi građani zaslužuju kompletnu infrastrukturu.
ANTONETA ĐOKIĆ pita kada će se raditi rekonstrukcija Vinkovačke ulice na
potezu od Rachele do Vukovarske ulice. Podsjeća na ljetni period kada je bila
zatvorena Franjevačka ulica zbog čega je promet bio povećan. Napominje da građani
negoduju zbog prolaska teretnih vozila jer stvaraju veliku buku, a u ulici nije izgrađen
nogostup, dok su šahte postavljene jedna do druge.
Nadalje predlaže da se zamijeni šahta u Ulici Alojzija Stepinca ispred kbr. 7.
koja stvara veliku buku uslijed prometovanja. Također pohvaljuje uređenje cijele ulice.
KRISTINA KOCUR odgovara na pitanje vijećnice Đokić, te se slaže da je ulica
u lošem stanju. Navodi da je u planu obnova ulice u proljeće iduće godine.
IVAN IVANČIĆ pojašnjava da postoje kriteriji po kojima se mijenjaju šahte u
gradu. Ističe da imaju dojavu od stanara da šahta o kojoj je govorila vijećnica stvara
buku prilikom prometa. Navodi da su dali nalog izvođaču radova da šahtu zamijene jer
je instalacija pod garancijom.
Na sjednicu dolazi Ante Topalović pa je na sjednici nazočno 16 vijećnika.
TOČKA 2.
NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke
o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara u 2022. godini.
ZLATKA PEMPER 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 glasovanje prijedloge odluka za dodjelu
javnih priznanja Grada Bjelovara:
1)
Daje na glasovanje Prijedlog odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb
Grada Bjelovara“ trgovačkom društvu GALA d.o.o. za izuzetne uspjehe na
području gospodarstva.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
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ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
(Odluka Klasa: 061-01/22-01/30, Urbroj: 2103-1-02-22-2, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
2)
Daje na glasovanje Prijedlog odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb
Grada Bjelovara“ Mariji Horvatić Kapelac (posmrtno), za izuzetne uspjehe na
području znanosti.
Nakon glasovanja utvrđuj da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
(Odluka Klasa: 061-01/22-01/05, Urbroj: 2103-1-02-22-2, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
3)
Daje na glasovanje Prijedlog odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb
Grada Bjelovara“ Đurđi Adlešič iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području
kulture i umjetnosti.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
(Odluka Klasa: 061-01/22-01/10, Urbroj: 2103-1-02-22-2, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
4)
Daje na glasovanje Prijedlog odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb
Grada Bjelovara“ Sanji Sabljak, prof. iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na
području odgoja i obrazovanja.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
(Odluka Klasa: 061-01/22-01/04, Urbroj: 2103-1-02-22-2, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
5)
Daje na glasovanje Prijedlog odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb
Grada Bjelovara“ Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije,
za izuzetne uspjehe na području zdravstva.
Utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
(Odluka Klasa: 061-01/22-01/02, Urbroj: 2103-1-02-22-2, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
6)
Daje na glasovanje Prijedlog odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb
Grada Bjelovara“ Sportskoj akademiji Mali olimpijac, za izuzetne uspjehe na
području sporta.
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Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
(Odluka Klasa: 061-01/22-01/31, Urbroj: 2103-1-02-22-2, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio)
7)
Daje na glasovanje Prijedlog odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb
Grada Bjelovara“ Mirku Vincekoviću iz Bjelovara, za izuzetan doprinos u
Domovinskom ratu.
Utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
(Odluka Klasa: 061-01/22-01/08, Urbroj: 2103-1-02-22-2, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
Na sjednicu dolazi Damir Bajs pa je na sjednici nazočno 17 vijećnika.
8)
Dajem na glasovanje Prijedlog odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb
Grada Bjelovara“ Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar „OSIT“,
za izuzetan doprinos u radu s osobama s intelektualnim teškoćama.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
(Odluka Klasa: 061-01/22-01/28, Urbroj: 2103-1-02-22-2, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
9)
Daje na glasovanje Prijedlog odluke o dodjeli Pečata Grada
Bjelovara Voji Šiljku, za značajan doprinos na području kulture i umjetnosti.
Utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: 061-01/22-01/21, Urbroj: 2103-1-02-22-2, prilaže se ovom glasniku i
njegov je sastavni dio).
10) Daje na glasovanje Prijedlog odluke o dodjeli Pečata Grada
Bjelovara Danieli Nejašmić, prof. iz Bjelovara, za značajan doprinos na
području odgoja i obrazovanja.
Utvrđuje da je Gradsko vijeće
jednoglasno donijelo
ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
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(Odluka Klasa: 061-01/22-01/27, Urbroj: 2103-1-02-22-2, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
11) Daje na glasovanje Prijedlog odluke o dodjeli Pečata Grada
Bjelovara Moto klubu Bjelovar, za značajan doprinos na području sporta.
Utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: 061-01/22-01/10, Urbroj: 2103-1-02-22-2, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
12) Dajem na glasovanje Prijedlog odluke o dodjeli Pečata Grada
Bjelovara Ivanu Koreniću iz Bjelovara, za značajan doprinos u Domovinskom
ratu.
Utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: 061-01/22-01/12, Urbroj: 2103-1-02-22-2, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
13) Daje na glasovanje Prijedlog odluke o dodjeli Pečata Grada
Bjelovara Ivanu Ivančiću, dipl.oec. iz Bjelovara, za značajan doprinos u
razvoju Grada Bjelovara.
Utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno
ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: 061-01/22-01/35, Urbroj: 2103-1-02-22-2, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
TOČKA 3.
NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke
o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena
i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Bjelovara (2022.-2026.).
ZVJEZDAN HUDEC daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.
U raspravi su sudjelovali Damir Bajs, Kristina Kocur, Igor Brajdić, Svjetlan
Hudec, Antoneta Đokić i Ante Topalović.
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NENAD MARTINOVSKI konstatira da se više nitko nije javio za raspravu stoga
daje na glasovanje Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog
sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za
područje Grada Bjelovara (2022.-2026.).
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih
promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za
područje Grada Bjelovara (2022. – 2026.)
(Odluka Klasa: 351-01/22-01/09, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
TOČKA 4.
NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje
Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Bjelovara.
Otvara raspravu te konstatira da se nitko nije javio zatim daje na glasovanje
Prijedlog odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Bjelovara.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Bjelovara
(Odluka Klasa: 610-02/22-01/07, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
TOČKA 5.
NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje
Odluke o dodjeli statusa festivala javnoj manifestaciji u kulturi “Bjelovarski odjeci
kazališta“, djelokrugu i tijelima festivala.
Otvara raspravu te konstatira da se nitko nije javio zatim daje na usvajanje
Prijedlog odluke o dodjeli statusa festivala javnoj manifestaciji u kulturi “Bjelovarski
odjeci kazališta“, djelokrugu i tijelima festivala.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o dodjeli statusa festivala javnoj manifestaciji u kulturi „Bjelovarski odjeci
kazališta“, djelokrugu i tijelima festivala
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(Odluka Klasa: 023-01/22-01/05, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
TOČKA 6.
NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje Izmjena
i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za razdoblje od
2021.-2027. godine.
Otvara raspravu te konstatira da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na
glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području
Grada Bjelovara za razdoblje od 2021.-2027. godine.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za razdoblje od
2021. do 2027. godine
(Izmjene i dopune Klasa: 320-01/22-01/47, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilažu se ovom
zapisniku i njegov su sastavni dio).
TOČKA 7.
NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje
Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske.
Poziva pročelnika Davora Suška da da uvodno obrazloženje ove točke dnevnog
reda.
DAVOR SUŠAK daje uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.
NENAD MARTINOVSKI otvara raspravu te konstatira da se nitko nije javio za
raspravu, stoga daje na glasovanje Konačan 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: 080-04/22-01/21, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
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TOČKA 8.
NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva Grada Bjelovara za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda.
Otvara raspravu te konstatira da se nitko nije javio stoga daje na glasovanje
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva Grada Bjelovara
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva Grada Bjelovara za
procjenu šteta od prirodnih nepogoda
(Odluka Klasa: 080-04/22-01/20, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
TOČKA 9.
NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje Plana
davanja koncesija za 2023. godinu.
Navodi da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na glasovanje Prijedlog
plana davanja koncesija za 2023. godinu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
PLAN
davanja koncesija za 2023. godinu
(Plan Klasa: 363-01/22-01/37, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom zapisniku i
njegov je sastavni dio).
TOČKA 10.
NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz donošenje Odluke
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini čkbr. 1830/6 k.o.
Bjelovar Novi.
Otvara raspravu te konstatira da se nitko nije javio, zatim daje na glasovanje
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini čkbr.
1830/6 k.o. Bjelovar Novi.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
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ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini
čkbr. 1830/6, k.o. Bjelovar Novi
(Odluka Klasa: 940-01/22-01/43, 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
Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Narodne knjižnice „Petar Preradović“
Bjelovar.
Navodi da se nitko nije javio za raspravu stoga daje na glasovanje Prijedlog
rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Narodne knjižnice „Petar Preradović“
Bjelovar.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća Narodne knjižnice
„Petar Preradović“ Bjelovar
(Rješenje Klasa: 080-04/22-01/11, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom zapisniku
i njegov je sastavni dio).
TOČKA 12.
NENAD MARTINOVSKI daje uvodne napomene vezane uz razmatranje
Izvješća o radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj – lipanj 2022.
godine.
U raspravi su sudjelovali Damir Bajs i Dario Hrebak.
NENAD MARTINOVSKI konstatira da se više nitko nije javio za raspravu stoga
daje na usvajanje Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje
siječanj – lipanj 2022. godine.
Nakon glasovanja utvrđuje da je Gradsko vijeće sa 13 glasova „za“, 3 glasa
„proti“ i 1 glasom „uzdržan“ donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje
siječanj – lipanj 2022. godine

13

(Zaključak Klasa: 011-01/22-01/12, Urbroj: 2103-1-02-22-4, prilaže se ovom
zapisniku i njegov je sastavni dio).

Sjednica je završena u 16,45 sati.

ZAPISNIK VODILA
Melita Birač, mag.iur.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Nenad Martinovski, dipl.oec.
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