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 Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske 

županije (»Županijski glasnik« broj 22/09, 5/14, 1/18, 1/21) 

 

s a z i v a m  

7. sjednicu Županijske skupštine 

Bjelovarsko-bilogorske županije

 za dan 08. srpnja 2022. godine (petak) u 10,00 sati 

 

 Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 

8, Bjelovar. 

 

 Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati u zgradi Bjelovarsko-bilogorske 

županije, Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8 i to: 

 

 - HDZ – u velikoj vijećnici, 

 - Damir Bajs Nezavisna lista – u maloj vijećnici, 

 - HSLS u uredu zamjenice župana, 

  

 Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

 D n e v n i  r e d :  
 

1. Aktualni sat; 

2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. 

godinu; 

3. Donošenje: 

a) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu, rekreaciji i 

tehničkoj kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu; 

b) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-

bilogorske županije za 2021. godinu; 

c) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti 

Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu; 
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d) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu 

Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu; 

e) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu Bjelovarsko-bilogorske županije za 

2021. godinu; 

f) Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u djelatnosti Hrvatske 

gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2021. godinu; 

4. Donošenje: 

a) Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u zdravstvu Bjelovarsko-bilogorske 

županije za 2022. godinu; 

b) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 

2022. godinu; 

c) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Bjelovarsko-bilogorske 

županije za 2022. godinu; 

d) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Bjelovarsko-bilogorske županije za 

2022. godinu; 

5. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu; 

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Bjelovarsko-

bilogorske županije u 2021. godini; 

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata 

za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije; 

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Opće bolnice Bjelovar za 2021. 

godinu; 

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Doma zdravlja Bjelovarsko-

bilogorske županije za 2021. godinu; 

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Daruvarskih toplica Specijalne 

bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2021. godinu; 

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju ZU Ljekarne Bjelovar – 2021. 

godina; 

12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu 

Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu; 

13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo 

Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu; 

14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu s financijskim pokazateljima Vatrogasne 

zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini; 

15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim pokazateljima Ustanove za 

profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Suvenir Arbor i Zaštitne radionice Suvenir Arbor 

Vitae d.o.o. u 2021. godini; 

16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim pokazateljima za Bjelovarski 

sajam d.o.o. za 2021. godinu; 

17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim pokazateljima Javne 

ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu; 
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18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim pokazateljima za 2021. 

godinu Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije; 

19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim pokazateljima za 2021. 

godinu Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije; 

20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim pokazateljima za 2021. 

godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske 

županije; 

21. Donošenje Odluke o izmjenama uvjeta kredita iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede 

u 2001. godini; 

22. Donošenje Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-

bilogorske županije za razdoblje od 2022. – 2025. godine; 

23. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o dodjeli bespovratnih potpora Bjelovarsko-

bilogorske županije za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini; 

24. Donošenje Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2022. 

godini; 

25. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na 

području Bjelovarsko-bilogorske županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave 

za 2021. godinu; 

26. Donošenje:  

a) Odluke o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, 

dr. med. za provedbu postupka javne nabave: CT – Kompjuterizirana tomografija; 

b) Odluke o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, 

dr. med. za sklapanje pojedinačnog Ugovora o javnoj nabavi: Ugradbena medicinska oprema sa 

sustavom za nadzor vitalnih funkcija pacijenta za OHBP; 

c) Odluke o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, 

dr.med., za provedbu postupka javne nabave: Materijal za dijalizu; 

d) Odluke o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, 

dr. med., za provedbu postupka javne nabave: Lijekovi s djelovanjem na kardiovaskularni 

sustav, kožu, mokraćni sustav, hormoni i tuberkulostatici; 

e) Odluke o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, 

dr. med., za provedbu postupka javne nabave: Otopine (grupe 125-129); 

27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste 

Bjelovarsko-bilogorske županije; 

28. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije; 

29. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Daruvar na prijedlog Odluke o 

dopuni djelatnosti; 

30. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar za 

izvođenje vantroškovničkih radova na projektu Izgradnje Glazbene škole Vatroslava Lisinskog 

Bjelovar; 

31. Donošenje: 

a) Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Sirač za prodaju školskog stana; 
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b) Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Veliko Trojstvo za prodaju kuće i pomoćne 

zgrade u Šandrovcu; 

32. Razmatranje Zahtjeva Općine Kapela za prijenos osnivačkih prava nad Osnovnom školom 

Mirka Pereša Kapela; 

33. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti u 

ordinaciji dentalne medicine; 

34. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama djelatnosti 

ustanove Daruvarske toplice, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju; 

 

 

 

Napomena: 

 

Saziv i materijali za sjednicu Županijske skupštine objavljeni su na službenoj stranici 

Bjelovarsko-bilogorske županije, www.bbz.hr. 

 

Podsjećamo da pitanje za Aktualni sat, sukladno članku 95. Poslovnika Županijske skupštine, 

sadrži ime i prezime člana Županijske skupštine koji postavlja pitanje, naznaku područja na koje 

se pitanje odnosi, te naznaku kome se upućuje pitanje. Pitanje možete dostaviti u pisanom obliku 

ili elektronskom poštom od dana dobivanja materijala za sjednicu Županijske skupštine u 

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove ili predsjedniku Županijske skupštine i to 

najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice Županijske skupštine, na e-mail adresu: 

ivana.legin@bbz.hr, matea.gebik@bbz.hr, endi.juric@bbz.hr.  

 

Mole se svi pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj 

spriječenosti da jave na telefon 043/221-906. 

 

 

       PREDSJEDNICA   

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

                                                       

                                                                                             Ivana Jurković Piščević,mag.pol., v.r.  

http://www.bbz.hr/
http://www.bbz.hr/

