
          

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, održane dana 15. lipnja 2021. 

godine u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu, s početkom u 

13,00 sati. 
 

NAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Anka Gregoran, Igor Pavelić, Vjekoslav Perišin, Mia 
Šipek, Zoran Lovrenčić, Siniša Jukopila, Ivan Šutalo, Ivana Kišćinal, Boris Smijulj, Nives Peran, 
Marko Bogatić, Aleksandar Momčilović, Šandor Juhas, Aleksandra Dvornić i Dejan Jeličić.  
 

PORED VIJEĆNIKA SJEDNICI SU NAZOČNI: Andreja Kovač, pročelnica Službe gradonačelnika i 
Gradskog vijeća, Tomislav Rob, gradonačelnik Grada Belog Manastira, Goran Hes, zamjenik 
gradonačelnika Grada Belog Manastira, Svetlana Žarković, zamjenica gradonačelnika Grada Belog 
Manastira, Sonja Veseli, Kornelija Pacanović Zvečevac, Zdenko Topalović, Sajonara Findžanović, 
ostali nazočni i predstavnici sredstava javnog informiranja. 
 
 Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira započinje sviranjem himne 
"LIJEPA NAŠA", a potom pročelnica Službe gradonačelnika i Gradskog vijeća Andreja Kovač pozdravlja 
nazočne i navodi da je temeljem članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ovlaštena za 
sazivanje i vođenje konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Belog Manastira do izbora 
vijećnika koji će voditi sjednicu do izbora predsjednika Gradskog vijeća Grada Belog Manastira. 
Nadalje, poziva da se prozivanjem gradskih vijećnika utvrdi nazočnost istih, te nakon izvršene 
prozivke utvrđuje da je nazočno svih 15 vijećnika, te otvara sjednicu i konstatira da je nazočna većina 
potrebna za pravovaljano odlučivanje.  
 Andreja Kovač poziva da se predloži zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika ispred vijećnika.  
 Zoran Lovrenčić predlaže za zapisničara Sajonaru Findžanović, a za ovjerovitelje zapisnika 
Vjekoslava Perišina i Aleksandra Momčilovića.  

Andreja Kovač postavlja pitanje ima li još prijedloga, te obzirom da nema, daje prijedlog 
Zorana Lovrenčića na glasovanje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno s 15 glasova "za" za 
zapisničara izabrana Sajonara Findžanović, referent za administrativne poslove, a za ovjerovitelje 
zapisnika Vjekoslav Perišin i Aleksandar Momčilović.  
 Nadalje, Andreja Kovač navodi da je uz poziv za konstituirajuću sjednicu dostavljen prijedlog 
dnevnog reda. Dopune dnevnog reda konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća po članku 12. 
Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira dozvoljene su nakon iscrpljenja usvojenog 
dnevnog reda konstituirajuće sjednice. Iz tog razloga daje na glasovanje sljedeći:  
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije 
2. Izvješće Mandatne komisije i utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedati sjednicom 

do izbora predsjednika Gradskog vijeća  
- Svečana prisega članova Gradskog vijeća  

3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 

 
 Andreja Kovač daje predloženi dnevni red na glasovanje, te nakon glasovanja konstatira da je 
predloženi dnevni red jednoglasno s 15 glasova "za" usvojen. Predlaže da se započne s razmatranjem 
točaka po usvojenom dnevnom redu. 
 

 

TOČKA 1.     IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE 
 

Andreja Kovač ukazuje da je Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira 
propisano da Mandatna komisija ima tri člana iz reda vijećnika i bira se na konstituirajućoj sjednici na 
prijedlog najmanje četiri člana Vijeća, te poziva članove Vijeća da predlože predsjednika i dva člana 
Mandatne komisije. 
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Siniša Jukopila predlaže u svoje ime i u ime vijećnika: Mie Šipek, Nives Peran i Igora Pavelića 

sljedeći sastav Mandatne komisije: 
1. Ivan Šutalo, za predsjednika 
2. Anka Gregoran, za člana i 
3. Marko Bogatić, za člana. 

Andreja Kovač postavlja pitanje da li ima drugih prijedloga, a obzirom da se nitko nije javio za 
riječ daje prijedlog na glasovanje.  

Nakon glasovanja Andreja Kovač konstatira da je 15 vijećnika glasovalo "za" prijedlog te je 
jednoglasno izabrana Mandatna komisija u sljedećem sastavu:  

1. Ivan Šutalo, predsjednik 
2. Anka Gregoran, član 
3. Marko Bogatić, član.  

Andreja Kovač navodi da su članovi Mandatne komisije dobili sve materijale za rad, pa ih 
poziva da održe kratku sjednicu na kojoj će te donijeti Izvješće Mandatne komisije o provedenim 
izborima za članove Gradskog vijeća.  
 
 

TOČKA 2. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I UTVRĐIVANJE ČLANA GRADSKOG VIJEĆA 

KOJI ĆE PREDSJEDATI SJEDNICOM DO IZBORA PREDSJEDNIKA GRADSKOG 

VIJEĆA  

- SVEČANA PRISEGA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA  

 
Andreja Kovač poziva predsjednika Mandatne komisije da podnese Izvješće Mandatne 

komisije. 
Ivan Šutalo pročitao je Izvješće Mandatne komisije. 

 Andreja Kovač daje Izvješće Mandatne komisije na glasovanje.  
Nakon glasovanja Andreja Kovač konstatira da je 15 vijećnika glasovalo "za", te je 

jednoglasno usvojeno Izvješće Mandatne komisije i donesen ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU 
IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE.    
 Andreja Kovač poziva gospodina Igora Pavelića da pročita tekst prisege, te obzirom da je u 
Izvješću Mandatne komisije utvrđen kao vijećnik koji će voditi sjednicu do izbora predsjednika 
Gradskog vijeća, preuzme vođenje sjednice. 

Igor Pavelić pozdravio je sve nazočne i pročitao tekst prisege, nakon čega su vijećnici 
Gradskog vijeća Grada Belog Manastira prisegnuli i potpisali prisegu. 
  
 

TOČKA 3. IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE 
 

Igor Pavelić navodi da Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika, zamjenika predsjednika 
i jednog člana, koji su iz reda članova Gradskog vijeća. Predsjednika i članove Odbora predlaže 
predsjedavajući ili najmanje jedna trećina članova Vijeća. Kao predsjedavajući iznosi prijedlog 1/3 
vijećnika Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i to: Zorana Lovrenčića, Anke Gregoran, 
Vjekoslava Perišina, Nives Peran i Igora Pavelića za sljedeći sastav Odbora za izbor i imenovanje: 

1. Siniša Jukopila, za predsjednika, 
2. Mia Šipek, za zamjenicu predsjednika i 
3. Šandor Juhas, za člana. 

Igor Pavelić postavlja pitanje da li ima drugih prijedloga, a obzirom da se nitko nije javio za 
riječ daje prijedlog na glasovanje.  

Nakon glasovanja Igor Pavelić konstatira da je 15 vijećnika glasovalo "za" prijedlog, te je 
jednoglasno izabran Odbor za izbor i imenovanje u sljedećem sastavu:  

1. Siniša Jukopila, predsjednik 
2. Mia Šipek, zamjenica predsjednika  
3. Šandor Juhas, član. 
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TOČKA 4. IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA 
  

Igor Pavelić navodi da se predsjednik Vijeća bira na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili 
najmanje jedne trećine članova Vijeća. Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i 
potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog 
kandidata. Izbor predsjednika obavlja se većinom glasova svih vijećnika, glasovanjem zasebno za 
svakog kandidata. Poziva Odbor za izbor i imenovanje da predloži kandidata za predsjednika 
Gradskog vijeća Grada Belog Manastira. Također, kako bi Gradsko vijeće što prije moglo započeti s 
redovnim radom, za koji su potrebna radna tijela, koja mogu razmotriti utvrđene prijedloge akata, moli 
Odbor za izbor i imenovanje da utvrdi i prijedloge radnih tijela Gradskog vijeća Grada Belog 
Manastira, te utvrđuje stanku za održavanje sjednice Odbora za izbor i imenovanje u trajanju od 15 
minuta.  

 
STANKA 

od 13,25 do 13,40 sati 
 
Nakon stanke i prebrojavanja vijećnika, Igor Pavelić je konstatirao da je nazočno svih 15 

vijećnika, te da se može nastaviti s radom konstituirajuće sjednice i poziva predsjednika Odbora za 
izbor i imenovanje da iznese prijedlog Odbora za predsjednika Gradskog vijeća Grada Belog 
Manastira. 

Siniša Jukopila u ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže Igora Pavelića za predsjednika 
Gradskog vijeća.  

Igor Pavelić postavlja pitanje da li ima drugih prijedloga za izbor predsjednika Gradskog 
vijeća, te obzirom da istih nije bilo, konstatira da je kandidat za predsjednika Gradskog vijeća Grada 
Belog Manastira Igor Pavelić, te daje na glasovanje izbor Igora Pavelića za predsjednika Gradskog 
vijeća Grada Belog Manastira. 

Nakon glasovanja Igor Pavelić je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za" prijedlog Odbora za 
izbor i imenovanje, te konstatira da je za predsjednika Gradskog vijeća Grada Belog Manastira 
jednoglasno izabran Igor Pavelić. Konstatira da je ovim činom konstituirano Gradsko vijeće Grada 
Belog Manastira, zahvaljuje svima na izboru i kao predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog 
Manastira nastavlja s vođenjem sjednice. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Igor Pavelić ukazuje da je pod ovom 
točkom dnevnog reda predviđen i izbor potpredsjednika Gradskog vijeća. Sukladno članku 27. 
Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Gradsko vijeće ima dva potpredsjednika 
koja se u pravilu biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz 
reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Vijećnici predstavničke većine i manjine mogu 
predložiti jednog ili više kandidata za izbor potpredsjednika Vijeća i to u pisanom obliku potvrđenog 
potpisom najmanje 4 vijećnika. Informira da su dana 11. lipnja 2021. godine zaprimljena dva 
prijedloga za potpredsjednike Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i to prijedlog da Mia Šipek 
bude potpredsjednica Gradskog vijeća koji su podržala 4 vijećnika i to: Zoran Lovrenčić, Ivan Šutalo, 
Nives Peran i Igor Pavelić, te prijedlog da Zoran Lovrenčić bude potpredsjednik Gradskog vijeća koji 
su također podržala 4 vijećnika i to: Siniša Jukopila, Anka Gregoran, Vjekoslav Perišin i Mia Šipek.  

Postavlja pitanje da li ima još prijedloga kandidata za potpredsjednika Gradskog vijeća, a 
obzirom da se više nitko nije javio za riječ, konstatira da su kandidati za potpredsjednike Gradskog 
vijeća: Mia Šipek i Zoran Lovrenčić. Obzirom da se izbor potpredsjednika obavlja glasovanjem 
zasebno za svakog kandidata, daje na glasovanje prijedlog da se Mia Šipek izabere za 
potpredsjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.  

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 11 vijećnika glasovalo "za" (Anka Gregoran, 
Igor Pavelić, Vjekoslav Perišin, Mia Šipek, Zoran Lovrenčić, Siniša Jukopila, Ivan Šutalo, Ivana 
Kišćinal, Boris Smijulj, Nives Peran i Dejan Jeličić), a 4 vijećnika bila su "suzdržana" (Marko Bogatić, 
Aleksandar Momčilović, Šandor Juhas i Aleksandra Dvornić), te konstatirao da je za potpredsjednicu 
izabrana Mia Šipek.  

Nadalje, predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se Zoran Lovrenčić izabere za 
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Belog Manastira. 
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Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 11 vijećnika glasovalo "za" (Anka Gregoran, 

Igor Pavelić, Vjekoslav Perišin, Mia Šipek, Zoran Lovrenčić, Siniša Jukopila, Ivan Šutalo, Ivana 
Kišćinal, Boris Smijulj, Nives Peran i Dejan Jeličić), a 4 vijećnika bila su "suzdržana" (Marko Bogatić, 
Aleksandar Momčilović, Šandor Juhas i Aleksandra Dvornić), te konstatirao da je za potpredsjednika 
izabran Zoran Lovrenčić.  

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da su za potpredsjednike Gradskog 
vijeća izabrani Mia Šipek i Zoran Lovrenčić, te im čestita na izboru.  

Igor Pavelić ukazuje da je iscrpljen usvojeni dnevni red, a Gradskom vijeću upućeno je 14 
prijedloga akata koje je potrebno što hitnije usvojiti. Temeljem članka 12. Poslovnika o radu 
Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, predlaže dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice 
Gradskog vijeća Grada Belog Manastira. Naime, kako bi Gradsko vijeće što ranije moglo početi 
donositi odluke Odbor za izbor i imenovanje utvrdio je prijedloge imenovanja devet stalnih radnih 
tijela Gradskog vijeća kako bi isti mogli razmotriti odluke koje će se razmatrati danas kao i na 
sljedećim sjednicama Gradskog vijeća. Također, gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdio je i 
prije tjedan dana svim vijećnicima dostavio 5 prijedloga akata koja se zbog roka donošenja i 
redovnog funkcioniranja trebaju uvrstiti na današnji dnevni red sjednice, a za koja su vijećnici dobili 
materijale i pojašnjenje hitnosti donošenja, te zbog navedenog predlaže sljedeću dopunu dnevnog 
reda: 
 

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo, 
zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-komunalne poslove 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za financije i Proračun 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Komisije za preimenovanje ulica Grada Belog 
Manastira 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova  
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za pitanja i zaštitu nacionalnih zajednica 
i manjina 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 
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13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za gospodarstvo 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

14. Prijedlog Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog 
Manastira 
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 
PRETHODNO RAZMATRA: Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova 
okoliša i stambeno-komunalne poslove 
IZVJESTITELJ: Kornelija Pacanović Zvečevac 

15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odabir najpovoljnije ponude u postupku 
jednostavne nabave radova na izgradnji parkirališta u Ulici Alojzija Stepinca 
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 
PRETHODNO RAZMATRA: Odbor za financije i Proračun 
IZVJESTITELJ: Kornelija Pacanović Zvečevac 

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje financijskim sredstvima Centra za 
kulturu Grada Belog Manastira – projekt "Rekonstrukcija grijanja" 
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 
PRETHODNO RAZMATRA: Odbor za financije i Proračun 
IZVJESTITELJ: Sonja Veseli 

17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje financijskim sredstvima Centra za 
kulturu Grada Belog Manastira – projekt "Sanacija krovišta" 
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 
PRETHODNO RAZMATRA: Odbor za financije i Proračun 
IZVJESTITELJ: Sonja Veseli 

18. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Belog 
Manastira za 2021. godinu 
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 
PRETHODNO RAZMATRA: Odbor za društvene djelatnosti 
IZVJESTITELJ: Zdenko Topalović 

 

Predsjednik postavlja pitanje ima li još prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, te 
obzirom da se nitko nije javio za riječ, daje na glasovanje navedenu dopunu dnevnog reda. 

Nakon glasovanja, predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za" predloženu dopunu 
dnevnog reda, te konstatira da je jednoglasno usvojena predložena dopuna dnevnog reda.  

Obzirom na usvojenu dopunu dnevnog reda, predsjednik daje na glasovanje sljedeći: 
 

D N E V N I   R E D 
  

1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije 
2. Izvješće Mandatne komisije i utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedati sjednicom 

do izbora predsjednika Gradskog vijeća  
- Svečana prisega članova Gradskog vijeća  

3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 
5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo, 

zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-komunalne poslove 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za financije i Proračun 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 
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8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik 

PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Komisije za preimenovanje ulica Grada Belog 
Manastira 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova  
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za pitanja i zaštitu nacionalnih zajednica 
i manjina 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za gospodarstvo 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
PRETHODNO RAZMOTRIO: Gradonačelnik 
IZVJESTITELJ: Siniša Jukopila 

14. Prijedlog Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog 
Manastira 
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 
PRETHODNO RAZMATRA: Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova 
okoliša i stambeno-komunalne poslove 
IZVJESTITELJ: Kornelija Pacanović Zvečevac 

15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odabir najpovoljnije ponude u postupku 
jednostavne nabave radova na izgradnji parkirališta u Ulici Alojzija Stepinca 
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 
PRETHODNO RAZMATRA: Odbor za financije i Proračun 
IZVJESTITELJ: Kornelija Pacanović Zvečevac 

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje financijskim sredstvima Centra za 
kulturu Grada Belog Manastira – projekt "Rekonstrukcija grijanja" 
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 
PRETHODNO RAZMATRA: Odbor za financije i Proračun 
IZVJESTITELJ: Sonja Veseli 

17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje financijskim sredstvima Centra za 
kulturu Grada Belog Manastira – projekt "Sanacija krovišta" 
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 
PRETHODNO RAZMATRA: Odbor za financije i Proračun 
IZVJESTITELJ: Sonja Veseli 

18. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Belog 
Manastira za 2021. godinu 
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 
PRETHODNO RAZMATRA: Odbor za društvene djelatnosti 
IZVJESTITELJ: Zdenko Topalović 

 

Nakon glasovanja, predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za" predloženi dnevni 
red, te konstatira da je isti jednoglasno usvojen, a obzirom da su prve četiri točke dnevnog reda 
konzumirane, prelazi se na 5. točku dnevnog reda.  
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TOČKA 5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ODBORA ZA 

PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU ČOVJEKOVA OKOLIŠA I 

STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE 

  
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Jukopila.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  

 Predsjednik predlaže da se od novoizabranog Odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo, 
zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-komunalne poslove zatraži hitno sazivanje prve sjednice kako bi 
se na istoj razmotrio Prijedlog Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Belog Manastira i dalo mišljenje o istom prije razmatranja i usvajanja od strane Gradskog vijeća, a 
kako bi se ispoštovala procedura donošenja akta po Poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada Belog 
Manastira. 

Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na 
glasovanje Prijedlog Rješenja.   

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
jednoglasno doneseno RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ODBORA ZA PROSTORNO 
UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU ČOVJEKOVA OKOLIŠA I STAMBENO-KOMUNALNE 
POSLOVE.  
 Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se od Odbora za prostorno uređenje, 
graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-komunalne poslove zatraži hitno sazivanje prve 
sjednice kako bi se dalo mišljenje o Prijedlogu Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja Belog Manastira.  

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
navedeni prijedlog jednoglasno usvojen, te je zamolio Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo, 
zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-komunalne poslove da se odmah sastane i razmotri navedeni 
Prijedlog Odluke, a prije razmatranja iste na sjednici Gradskog vijeća. 

 

 

TOČKA 6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ODBORA ZA 

FINANCIJE I PRORAČUN 
 

Uvodno obrazloženje dao je Siniša Jukopila.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  

 Predsjednik predlaže da se od novoizabranog Odbora za financije i Proračun zatraži hitno 
sazivanje prve sjednice kako bi se na istoj razmotrio Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na 
odabir najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova na izgradnji parkirališta u Ulici 
Alojzija Stepinca, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje financijskim sredstvima 
Centra za kulturu Grada Belog Manastira – projekt "Rekonstrukcija grijanja" i Prijedlog Odluke o 
davanju suglasnosti za raspolaganje financijskim sredstvima Centra za kulturu Grada Belog 
Manastira – projekt "Sanacija krovišta" i dalo mišljenje o istima prije razmatranja i usvajanja od strane 
Gradskog vijeća, a kako bi se ispoštovala procedura donošenja akta po Poslovniku o radu Gradskog 
vijeća Grada Belog Manastira. 

 
Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na 

glasovanje Prijedlog Rješenja.   
Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 

jednoglasno doneseno RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ODBORA ZA FINANCIJE I 
PRORAČUN. 
 Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se od Odbora za financije i Proračun zatraži hitno 
sazivanje prve sjednice kako bi se dalo mišljenje o navedena tri prijedloga akata.   

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
navedeni prijedlog jednoglasno usvojen, te je zamolio Odbor za financije i Proračun da se odmah 
sastane i razmotri navedene prijedloge akata, a prije razmatranja istih na sjednici Gradskog vijeća. 
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TOČKA 7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ODBORA ZA 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Jukopila.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  

 Predsjednik predlaže da se od novoizabranog Odbora za društvene djelatnosti zatraži hitno 
sazivanje prve sjednice kako bi se na istoj razmotrio Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja 
zaštite od požara za područje Grada Belog Manastira za 2021. godinu i dalo mišljenje o istom prije 
razmatranja i usvajanja od strane Gradskog vijeća, kako bi se ispoštovala procedura donošenja akta 
po Poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira. 

Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na 
glasovanje Prijedlog Rješenja.   

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
jednoglasno doneseno RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ODBORA ZA DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI. 
 Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se od Odbora za društvene djelatnosti zatraži 
hitno sazivanje prve sjednice kako bi se dalo mišljenje o Prijedlogu Provedbenog plana unaprjeđenja 
zaštite od požara za područje Grada Belog Manastira za 2021. godinu. 

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
navedeni prijedlog jednoglasno usvojen, te je zamolio Odbor za društvene djelatnosti da se odmah 
sastane i razmotri navedeni Prijedlog Provedbenog plana, a prije razmatranja istog na sjednici 
Gradskog vijeća. 

Obzirom da se trebaju održati tri sjednice imenovanih radnih tijela čiji su članovi i vijećnici 
Gradskog vijeća, predsjednik Gradskog vijeća odredio je stanku u trajanju od 30 minuta za 
održavanje sjednica radnih tijela, te je pozvao sve vijećnike na zajedničko fotografiranje i na mali 
domjenak u predvorju.  
 

STANKA 
od 14,00 do 14,30 sati 

 
Nakon stanke i prebrojavanja vijećnika, Igor Pavelić je konstatirao da je nazočno svih 15 

vijećnika, te se može nastaviti s radom konstituirajuće sjednice.  
 
 

TOČKA 8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ODBORA ZA STATUT I 

POSLOVNIK 

 
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Jukopila.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  

 Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na 
glasovanje Prijedlog Rješenja.   

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
jednoglasno doneseno RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ODBORA ZA STATUT I 
POSLOVNIK. 
  
 

TOČKA 9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ODBORA ZA 

DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

 
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Jukopila.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  

 Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na 
glasovanje Prijedlog Rješenja.   

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
jednoglasno doneseno RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ODBORA ZA DODJELU 
JAVNIH PRIZNANJA. 
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TOČKA 10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA 

PREIMENOVANJE ULICA GRADA BELOG MANASTIRA 
 
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Jukopila.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  

 Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na 
glasovanje Prijedlog Rješenja.   

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
jednoglasno doneseno RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA 
PREIMENOVANJE ULICA GRADA BELOG MANASTIRA. 

 

 

TOČKA 11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA 

RAVNOPRAVNOST SPOLOVA  

 
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Jukopila.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  

 Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na 
glasovanje Prijedlog Rješenja.   

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
jednoglasno doneseno RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA 
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA. 

 

 

TOČKA 12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ODBORA ZA PITANJA 

I ZAŠTITU NACIONALNIH ZAJEDNICA I MANJINA 

 
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Jukopila.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  

 Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na 
glasovanje Prijedlog Rješenja.   

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
jednoglasno doneseno RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ODBORA ZA PITANJA I 
ZAŠTITU NACIONALNIH ZAJEDNICA I MANJINA. 

 

 

TOČKA 13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARSTVO 

 
Uvodno obrazloženje dao je Siniša Jukopila.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  

 Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na 
glasovanje Prijedlog Rješenja.   

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
jednoglasno doneseno RJEŠENJE O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARSTVO. 

 
 

TOČKA 14. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG 

PLANA UREĐENJA BELOG MANASTIRA 

 
Uvodno obrazloženje dala je Kornelija Pacanović Zvečevac. Navodi da je uočena tiskarska 

pogreška u tekstu Prijedloga Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Belog Manastira.  
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Gradonačelnik Tomislav Rob, kao predlagatelj, na Prijedlog Odluke o donošenju 2. Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira podnosi amandman i to na način da se u 
Prijedlogu Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira u 
članku 54. kojim se mijenja članak 285. stavak 3. Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira riječ: "krpama" zamijeni riječju: "hrpama".  

Navedeni amandman podnesen je od strane predlagatelja akta, te postaje sastavni dio 
prijedloga akta.  

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvorio je raspravu. 
Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na 

glasovanje Prijedlog Odluke s amandmanom predlagatelja koji je postao sastavni dio istog 
Prijedloga.  

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
jednoglasno donesena ODLUKA O DONOŠENJU 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA BELOG MANASTIRA. 

 

 

TOČKA 15. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODABIR 

NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA NA 

IZGRADNJI PARKIRALIŠTA U ULICI ALOJZIJA STEPINCA 

 
Uvodno obrazloženje dala je Kornelija Pacanović Zvečevac.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  
U raspravi je sudjelovao Tomislav Rob.  

 Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na 
glasovanje Prijedlog Zaključka.   

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODABIR NAJPOVOLJNIJE 
PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA NA IZGRADNJI PARKIRALIŠTA U 
ULICI ALOJZIJA STEPINCA. 

 

 

TOČKA 16. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RASPOLAGANJE 

FINANCIJSKIM SREDSTVIMA CENTRA ZA KULTURU GRADA BELOG 

MANASTIRA – PROJEKT "REKONSTRUKCIJA GRIJANJA" 

 
Uvodno obrazloženje dala je Sonja Veseli.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  

 Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na 
glasovanje Prijedlog Odluke.   

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
jednoglasno donesena ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RASPOLAGANJE FINANCIJSKIM 
SREDSTVIMA CENTRA ZA KULTURU GRADA BELOG MANASTIRA – PROJEKT 
"REKONSTRUKCIJA GRIJANJA". 

 
TOČKA 17. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RASPOLAGANJE 

FINANCIJSKIM SREDSTVIMA CENTRA ZA KULTURU GRADA BELOG 

MANASTIRA – PROJEKT "SANACIJA KROVIŠTA" 

 
Uvodno obrazloženje dala je Sonja Veseli.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  

 Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na 
glasovanje Prijedlog Odluke.   
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Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 

jednoglasno donesena ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RASPOLAGANJE FINANCIJSKIM 
SREDSTVIMA CENTRA ZA KULTURU GRADA BELOG MANASTIRA – PROJEKT "SANACIJA 
KROVIŠTA". 

 
TOČKA 18. PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 

PODRUČJE GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2021. GODINU 
 
Uvodno obrazloženje dao je Zdenko Topalović.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  

 Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i dao na 
glasovanje Prijedlog Provedbenog plana.   

Nakon glasovanja predsjednik je objavio da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
jednoglasno donesen PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 
PODRUČJE GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2021. GODINU. 

Predsjednik je zaključio rad konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 
15,15 sati. 
 
 
 
KLASA: 021-05/21-01/14 
URBROJ: 2100/01-01-01-21-4 
Beli Manastir, 15. lipnja 2021. godine 
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