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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  

8. sjednicu Županijske skupštine 

Bjelovarsko-bilogorske županije

 za dan 7. listopada 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 

2022. godinu;  

3. Donošenje Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-

bilogorske županije za 2022. godinu; 

4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Osnovnoj školi 

Rovišće;  

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Medicinskoj školi 

Bjelovar; 
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6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Glazbenoj školi 

Vatroslava Lisinskog Bjelovar;  

7. Informacija o zaprimljenom Izvješću o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih 

u financijskoj reviziji Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu; 

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine;  

9. Donošenje Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. u skladu s načelima 

partnerstva i prethodno pribavljenog mišljenja Partnerskog vijeća; 

10. Donošenje Odluke o usvajanju Revizije Procjene rizika od velikih nesreća na području 

Bjelovarsko-bilogorske županije; 

11. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije;  

12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Crvenog križa Bjelovarsko-

bilogorske županije za 2021. godinu;  

13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Opće bolnice 

Bjelovar;  

14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na VI. Izmjene Statuta Opće bolnice Bjelovar;  

15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o podnošenju prijedloga za promjenu naziva 

Opće bolnice Bjelovar;  

16. Donošenje:  

a) Odluke o davanju ovlaštenja ravnateljici Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. 

med., za provedbu postupka javne nabave: Izrada glavnih projekata zgrada OBBJ za energetsku 

obnovu (grupe 1-3); 

b) Odluke o davanju ovlaštenja ravnateljici Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. 

med., za provedbu postupka javne nabave: Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i izmjenu 

tvari, krv i krvotvorne organe (grupa 15-30); 

c) Odluke o davanju ovlaštenja ravnateljici Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. 

med., za provedbu postupka javne nabave: Lijekovi za lječenje sustavnih infekcija (grupa 1-10); 

d) Odluke o davanju ovlaštenja ravnateljici Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. 

med., za provedbu postupka javne nabave: Namirnice – prema grupama; 

e) Odluke o davanju ovlaštenja ravnateljici Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. 

med., za provedbu postupka javne nabave: Ostali potrošni i sanitetski materijal; 

f) Odluke o davanju ovlaštenja ravnateljici Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. 

med., za provedbu postupka javne nabave: Imunomodulatori, biološka i endokrina terapija; 

g) Odluke o davanju ovlaštenja ravnateljici Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. 

med., za provedbu postupka javne nabave: Brzi antigenski testovi i medicinski potrošni materijal 

za PCR; 

17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Bjelovarsko-

bilogorske županije; 

18. Donošenje Izmjene zaključka o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog 

Bjelovar za izvođenje vantroškovničkih radova na projektu Izgradnje Glazbene škole Vatroslava 

Lisinskog Bjelovar;  
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19. Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika (trgovačkih društava) Bjelovarsko-

bilogorske županije za 2021. godinu; 

20. Informacija o problematici zapošljavanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. 

godini; 

21. Izbor i imenovanja: 

- Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

- Donošenje Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika 

 

Napomena: 

 

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

Bjelovarsko-bilogorske županije, www.bbz.hr. 

 

Materijali se dostavljaju za sve točke osim za 5. točku dnevnog reda koji će se dostaviti 

naknadno. 

 

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 ili matea.gebik@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. 
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