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  (KLASA: 024-02/22-02/6) 

ZAPISNIK 

 

9. izvanredne sjednice Županijske skupštine 

Bjelovarsko-bilogorske županije 

 

održane dana 22. studenog 2022. godine u 9,00 sati u velikoj vijećnici  

Bjelovarsko-bilogorske županije 

 

 Utvrđeno je da na sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Županijske 

skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, odnosno da je od 39 vijećnika prisutno 37 i to: 

Drago Hodak, Ivan Marković, Dinko Pirak, Silvestar Štefović, Mladen Marinković, Slavko Prišćan, 

Damir Lneniček, Josip Bilandžija, Zoran Bišćan, Anamaria Šepl Plentaj, Ivica Vranić, Slavko Došen, 

Goran Romek, Fredi Pali, Josip Stjepanović, Marijo Puškarić, Dubravka Dragašević, Josip Đurđević, 

Branka Vekić, Obrad Komlenić, Ivan Beljan, Boro Bašljan, Ines Šarić, Bojana Hribljan, Damir Bajs, 

Marijan Sabolović, Vladimir Bilek, Zlatko Barila, Mario Preskočil, Stanko Grčić, Aida Sučić, 

Marijan Žiher, Zdenka Iharoš, Josip Benić, Sandra Drašković, Miroslav Bažant, Slaven Đurđević 

 

 Osim članova Županijske skupštine sjednici su prisustvovali: Marko Marušić – župan 

Bjelovarsko-bilogorske županije, Saša Lukić – zamjenik župana Bjelovarsko-bilogorske županije,  

Ivana Legin – pročelnica Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove, Mirjana Posavac – 

pročelnica Službe ureda župana, Suzana Raguž Pehar – pročelnica Upravnog odjela za financije, 

Andrea Prugovečki Klepac – pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje, 

Arijana Andri – službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnika Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Zlatko Pavičić – pročelnik Upravnog odjela za 

poljoprivredu, Andrea Bengez – pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade,  

Darko Marčinković – pomoćnik pročelnika Službe ureda župana, Zvjezdana Stella Horvatinčić – 

pročelnica Upravnog odjela za poslove državne uprave, Matea Gebik – viša savjetnica za pravne i 

zajedničke poslove,  Ela Vojtek – viša stručna suradnica za poslove Županijske skupštine, Sanela 

Grbaš Bratković – ravnateljica Opće bolnice Bjelovar  te sredstva javnog  priopćavanja.  

  Zapisnik 8. sjednice Županijske skupštine prihvaćen je jednoglasno, sa 37 glasova 

“za”. 

 Potom je jednoglasno, sa 37 glasova “za”, donijet sljedeći: 

  
D n e v n i  r e d :  
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1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju 

suglasnosti Općoj bolnici Bjelovar za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane 

funkcije Bjelovarsko-bilogorske županije, u razdoblju od 2021. do 2036. godine, za investicijsko 

ulaganje u izgradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, KLASA: 500-01/21-01/1, URBROJ: 

2103/1-01-21-69, od 16. srpnja 2021. godine; 

2. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Općoj bolnici 

Bjelovar za izgradnju i opremanje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, KLASA: 400-01/17-

01/38, URBROJ: 2103/1-01-17-02, od 19. travnja 2017. godine; 

3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju 

prethodne suglasnosti ravnatelju Opće bolnice Bjelovar za potpisivanje ugovora o dugoročnom 

kunskom kreditu, KLASA: 500-01/20-01/6, URBROJ: 2103/1-01-20-127, od 17. prosinca 2020. 

godine. 

 

TOČKA 1. 

 G. Ivan Beljan naveo je točku dnevnog reda koja glasi: “Donošenje Odluke o davanju 

suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici 

Bjelovar za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Bjelovarsko-

bilogorske županije, u razdoblju od 2021. do 2036. godine, za investicijsko ulaganje u izgradnju 

nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, KLASA: 500-01/21-01/1, URBROJ: 2103/1-01-21-69, od 

16. srpnja 2021. godine”. 

 Gđa. Andrea Bengez detaljno je obrazložila točku dnevnog reda. 

 G. Zlatko Barila pozdravlja sve prisutne te navodi kako mu je drago što naša bolnica neće 

završiti kao bolnica u blatu i kako će njegov glas, po svim točkama dnevnog reda, sigurno biti 

“za” jer se time ide ka ostvarenju cilja koji je postavljen na Županijskoj skupštini još ranije. Želi 

zahvaliti vijećnicima koji su tada glasali za program obnove Opće bolnice Bjelovar, bivšem 

županu g. Bajsu i bivšem ravnatelju Opće bolnice Bjelovar kao i premijeru g. Plenkoviću što je 

prepoznao koliko je ova bolnica važna za građane. 

 G. Marijo Puškarić pozdravlja sve prisutne te izražava svoje zadovoljstvo što će se riješiti 

problem financiranja, odnosno vraćanja kredita za izgradnju Opće bolnice Bjelovar te osigurati 

stalno funkcioniranje zdravstenog sustava u županiji. Isto tako, izražava i zabrinutost činjenicom 

da se bolnica izgradila bez da su se za to osigurala financijska sredstva. Smatra kako se javna 

sredstva moraju koristiti odgovorno te za svako suprotno korištenje treba snositi određenu 

odgovornost. Sretan je epilog što će bolnica biti izgrađena i stavljena u funkciju, ali smatra da 

je iznimno opasan način ponašanja gradnja bez da postoje osigurana sredstva te da se onda od 

države očekuje preuzimanje financiranja i vraćanja kredita. 

 Gđa. Ines Šarić pozdravlja sve prisutne i navodi kako ne razumije čemu sada ova rasprava, 

odnosno ne razumije tko bi mogao o ovome glasati “protiv”. Smatra da, ako je sam premijer 

prepoznao ovaj projekt kao dobar i odlučio preuzeti dug, nema potrebe raspravljati o ovome.  
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 G. Silvestar Štefović zahvaljuje županu Marušiću što je spasio ovaj projekt koji je mogao 

županiju “gurnuti” preko ruba. Zahvaljuje i svim stručnim službama na predanom radu da se 

ovaj projekt spasi i realizira. Napominje da je HDZ uvijek bio za izgradnju bolnice i da je to 

sada i dokazao.  

 Gđa. Ines Šarić upitala je g. Štefovića zašto je glasao protiv kredita za izgradnju bolnice kada 

je unaprijed znao da će se taj kredit otplatiti jer je iz ovoga vidljivo kako je tih novaca oduvijek 

bilo u državnom proračuni i kako je Vlada Republike Hrvatske mogla i ranije otplatiti taj dug i 

brinuti o zdravlju građana Bjelovarsko-bilogorske županije i kada je neka druga stranka bila na 

vlasti, a ne nužno čekati da HDZ dođe na vlast. 

 G. Drago Hodak pozdravlja sve prisutne i čestita županu Marku Marušiću što je riješio još 

jedan nasljeđeni problem koji nije niti trebao biti problem. Navodi kako je ova sjednica “teška” 

270 milijuna kuna jer je to iznos koji je Vlada Republike Hrvatske osigurala za izgradju i 

opremanje Opće bolnice Bjelovar. Smatra kako je ovo jedan od primjera kako se upravljalo te 

da nije jedini jer ostaje još Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar bez izvora 

financiranja, Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije s dugom od 29 

milijuna kuna te vjeruje kako će svaka Županijska skupština imati određen dio tema koje će 

rješavati ove probleme. Vjeruje kako će se ti problem riješiti do polovice mandata i tek kada se 

proračun oslobodi nasljeđenog duga moći će se ulagati u neke razvojne projekte.  

 G. Damir Bajs pozdravlja prisutne i zahvaljuje županu Marku Marušiću na pozivu na 

otvorenje Opće bolnice Bjelovar koje je otkazano zbog kiše no ističe da ne može niti dođi do 

otvorenja kada je u funkciji samo ¼ bolnice, a za ostatak se niti ne zna kada će biti u funkciji. 

Navodi kako je izgradnja bolnice dobar projekt, važan za građane ove županije i zbog toga će 

ga poduprijeti. Ističe da je pred nama izvršenje svih reformi Nacionalnog plana za oporavak i 

otpornost i shodno tome, krajem godine će doći do prenošenja osnivačkih prava sa županija na 

državu te će time država preuzeti ne samo osnivačka prava, nego i obveze koje proizlaze iz 

dugovanja općih bolnica, pa i Opće bolnice Bjelovar. 

 G. Ivan Beljan ističe kako mu je drago što predsjedava baš na ovoj povijesnoj sjednici jer je 

malo projekata koji su rješeni financijski na ovakav način te se složio s navodima g. Marija 

Puškarića vezanim za način osiguravanja sredstava financiranja određenih projekata te 

zaključuje kako trenutna vlast rješava i tu problematiku. 

 G. Marko Marušić daje završnu riječ i navodi kako HDZ nikada nije bio protiv bolnice već 

protiv ovakvog načina financiranja. Ističe kako je donošenjem ovih odluka spašen zdravstveni 

sustav Bjelovarsko-bilogorske županije te je ostvareno najveće obećanje i izazov koji su imali 

te kako ćemo do kraja 2024. godine imati kompletno opremljenu bolnicu bez kredita koji padaju 

na teret građana Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 Potom je s 37 glasova “za” donijeta  

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju 

suglasnosti Općoj bolnici Bjelovar za preuzimanje obveza na teret sredstava za 
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decentralizirane funkcije Bjelovarsko-bilogorske županije, u razdoblju od 2021. do 2036. 

godine, za investicijsko ulaganje u izgradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, 

KLASA: 500-01/21-01/1, URBROJ: 2103/1-01-21-69, od 16. srpnja 2021. godine 

 

(KLASA: 500-01/22-01/1) 

 

TOČKA 2. 

 G. Ivan Beljan naveo je točku dnevnog reda koja glasi: „Donošenje Odluke o dopuni Odluke 

o davanju suglasnosti za zaduživanje Općoj bolnici Bjelovar za izgradnju i opremanje nove zgrade 

Opće bolnice Bjelovar, KLASA: 400-01/17-01/38, URBROJ: 2103/1-01-17-02, od 19. travnja 

2017. godine“ 

 Gđa. Andrea Bengez detaljno je obrazložila točku dnevnog reda kao dodatan stavak po kojem 

će se iznos prvog kredita financirati iz državnog proračuna od 1. siječnja 2023. godine. 

 G. Damir Bajs ističe kako je izgradnja bolnice bila nužna te naglasio da je reformama 

predviđeno da sve opće bolnice s 1. siječnjem 2023. godine pređu u državno vlasništvo pa sve i 

da župan nije napravio ništa, s 1. siječnjem 2023. godine dogodilo bi se isto, odnosno sve obveze 

bi prešle na državu. Međutim, navodi kako on podržava te odluke jer je ključno da se to riješi i da 

županija počne raditi nove projekte te je ponovio kako je jedini projekt nove županijske vlasti 

zvučna izolacija županovog ureda i da se nada kako će u drugoj polovici mandata to uspjeti 

nadmašiti.  

 G. Drago Hodak replicirao je na govor g. Damira Bajsa koji je nazvao provokacijom. Navodi 

kako oni govore o 270 milijuna duga koje je nova vlast uspjela riješiti, a on provocira kako nema 

novih projekata te ga zamolio da bude dostojanstven.  

 G. Ivan Beljan također se javio za repliku na govor g. Damira Bajsa te mu poručio da bi takve 

stvari trebale biti stvar prošlosti, takva politika gradnje bez finanijskog pokrića moraju biti stvar 

prošlosti ne samo naše županije već cijele republike Hrvatske.  

 G. Marko Marušić dao je završnu riječ gdje se osvrnuo na govor g. Damira Bajsa za koji je 

rekao da iz njega izvire ljubomora jer su uspjeli riješiti probleme koje je on stvorio. Govori kako 

ga je godinu dana prozivao kada će riješiti problem otplate kredita i sada kada je i to riješeno, 

opet ne valja. Napominje kako će tek kada se skinu s tereta županijskog proračuna dugovi koji su 

nastali tijekom prošlih godina moći krenuti u ostvarivanje projekata i u konačnici onoga zbog 

čega su ih građani i izabrali. 

 Potom je s 37 glasova „za“ donijeta   

Odluka o dopuni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Općoj bolnici Bjelovar za 

izgradnju i opremanje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, KLASA: 400-01/17-01/38, 

URBROJ: 2103/1-01-17-02, od 19. travnja 2017. godine 

http://www.bbz.hr/
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(KLASA: 500-01/22-01/1)  

TOČKA 3. 

 G. Ivan Beljan naveo je točku dnevnog reda koja glasi: „Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Opće 

bolnice Bjelovar za potpisivanje ugovora o dugoročnom kunskom kreditu, KLASA: 500-01/20-

01/6, URBROJ: 2103/1-01-20-127, od 17. prosinca 2020. godine“ 

 

 Gđa. Andrea Bengez detaljno je obrazložila točku dnevnog reda u kojoj se radi o drugom 

kreditu od 107,5 milijuna kuna koji će se podmiriti iz državnog proračuna. 

 Gđa. Ines Šarić upitala je župana Marušića zbog čega bi netko bio ljubomoran na njega kada 

on u prošlom mandatu nije niti bio vijećnik te kako može vrijeđati vijećnike i govoriti im koliko 

će sjediti u ovim klupama te da ga može biti sram.  

 G. Ivan Beljan upozorio je gđu. Ines Šarić na kodeks ponašanja i zamolio da se smiri.  

 G. Damir Bajs upozorio je g. Ivana Beljana na dužnost da reagira kada župan ili bilo tko drugi 

vrijeđa vijećnike. Osvrnuo se na g. Marka Marušića te rekao da od kada je došao na mjesto župana 

nije mogao ostvariti svoje prvo obećanje, a to je da sebi smanji plaću zbog tri dožupana kojima 

bi isto morao smanjiti plaću te ga zanima koji su to dožupani kojima bi morao smanjiti plaću ako 

ju smanjuje sebi. Naveo je i kako, od kada je došao na vlast stalno nešto kuka. 

Zatvorena je točka dnevnog reda, u vijećnici je bilo prisutno 35 vijećnika. 

 Potom je sa 35 glasova „za“ donijeta 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju prethodne 

suglasnosti ravnatelju Opće bolnice Bjelovar za potpisivanje ugovora o dugoročnom 

kunskom kreditu, KLASA: 500-01/20-01/6, URBROJ: 2103/1-01-20-127, od 17. prosinca 

2020. godine. 

(KLASA: 500-01/22-01/1) 

 
 

Sjednica završena u 10,00 sati. 

 
     PROČELNICA       POTPREDSJEDNIK 

 

Ivana Legin, dipl. iur.                                                      Ivan Beljan, ing. strojarstva 

               

                      

 

 

 

http://www.bbz.hr/

