
 
 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
          G R A D   B J E L O V A R 
               GRADSKO VIJEĆE  
 
                                                                                                                              
 

Na temelju članka 32. stavka 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“, broj 8/09 i 11/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 8. sjednici 
održanoj 10. lipnja 2010. godine donijelo je  

 
 

ODLUKU O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA BJELOVARA 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom ustanovljuju se javna priznanja, te uvjeti i postupak dodjele 
javnih priznanja Grada Bjelovara.  
 
 

Članak 2. 
 

Javna priznanja Grada Bjelovara su: 
- Počasni građanin Grada Bjelovara, 
- Zlatna plaketa „Grb Grada Bjelovara“, 
- Pečat Grada Bjelovara.  

 
II. JAVNA PRIZNANJA GRADA BJELOVARA 
 

1. Počasni građanin Grada Bjelovara 
 

Članak 3.  
 

 Počasnim građaninom Grada Bjelovara mogu biti proglašeni građani 
Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku 
Grada Bjelovara ili Republike Hrvatske u cjelini.  
 Svake godine Počasnim građaninom Grada Bjelovara može se proglasiti 
samo jedna osoba.  

Članak 4. 
 

Osobi koja je proglašena Počasnim građaninom Grada Bjelovara uručuje se 
povelja.  

Sadržaj i oblik povelje utvrđuje Gradonačelnik Grada Bjelovara.  
 



 
 2. Zlatna plaketa „Grb Grada Bjelovara“.  
 
 

Članak 5.  
 

 Zlatna plaketa „Grb Grada Bjelovara“ (u daljnjem tekstu: Zlatna plaketa) 
posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje građanima, pravnim i fizičkim osobama 
za izuzetna ostvarenja od značaja za Grad Bjelovar.   
 Dobitniku Zlatne plakete uručuje se i povelja.  
 

Članak 6.  
 

 Zlatna plaketa dodjeljuje se za izuzetne uspjeha na području: 
- gospodarstva,  
- znanosti,  
- kulture i umjetnosti, 
- odgoja i naobrazbe,  
- zdravstva,  
- tehničke kulture i športa, 
- za doprinos u domovinskom ratu,  
- ostalo.  

 
3. Pečat Grada Bjelovara 

 
Članak 7. 

 
Pečat Grada Bjelovara je odličje koje se dodjeljuje građanima, pravnim i 

fizičkim osobama za značajan doprinos u razvoju Grada.  
U tijeku jedne godine može se dodijeliti najviše pet (5) Pečata Grada 

Bjelovara.  
 

Članak 8.  
 

 Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se u obliku svečane plakete i povelje.  
 
 
III. UVJETI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA BJELOVARA  
 
 Članak 9.  
 

Javna priznanja Grada Bjelovara ne mogu se dodijeliti dužnosnicima 
Republike Hrvatske, dužnosnicima Županije bjelovarsko-bilogorske i Grada Bjelovara 
za uspjehe ostvarene u tijeku trajanja njihova mandata.  
 
 Članak 10.  
 

U tijeku jedne godine istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo 
jedno javno priznanje.  



Osobi proglašenoj Počasnim građaninom Grada Bjelovara ne mogu se 
dodjeljivati druga javna priznanja Grada Bjelovara utvrđena ovom Odlukom.  

Svake godine može se dodijeliti najviše 8 Zlatnih plaketa „Grb Grada 
Bjelovara“, odnosno  jedna Zlatna plaketa za svako područje.  

 
Članak 11. 

 
Zlatna plaketa za izuzetna ostvarenja u području gospodarstva dodjeljuje se 

za: 
- ostvarenje značajnih radnih i poslovnih rezultata od značaja za gospodarsku 

promidžbu Grada, 
- uspješnu primjenu znanosti i tehnoloških dostignuća u praksi, izradi uspjelih 

projekata, inovacija, koji pridonose promidžbi i razvoju područja u kojem su 
ostvarena.  

 
 

Članak 12. 
 

 Zlatna plaketa za izuzetno ostvarenje u području znanosti dodjeljuje se za: 
- znanstveno otkriće, 
- objavljene znanstvene radove. 

 
Članak 13. 

 
 Zlatna plaketa za izuzetna ostvarenja u području kulture i umjetnosti dodjeljuje 
se za: 

- uspjehe u području umjetničkih ostvarenja u književnosti, glazbi, likovnoj 
umjetnosti, arhitekturi i urbanizmu, a koja su objavljena, izložena ili izvedena, 

- uspjehe u očuvanju i proučavanju kulturne baštine,  
- ostvarenja u organizaciji profesionalnih i amaterskih udruga. 

 
Članak 14. 

 
 Zlatna plaketa u području odgoja i naobrazbe dodjeljuje se za izuzetna 
ostvarenja u pedagoškoj teoriji i praksi odgoja i naobrazbe u cjelini.  
 
 

Članak 15.  
 

 Zlatna plaketa za osobita ostvarenja u području tehničke kulture i športa 
dodjeljuje se za: 

- rezultate u području tehničkog stvaralaštva,  
- uspjehe u stručnom i pedagoškom radu tehničkog odgoja i naobrazbe djece i 

mladeži, 
- ostvareno športsko dostignuće,  
- izuzetan doprinos u poticanju i promicanju športskog ugleda Grada.  

 
 
 
 



IV. PREDLAGANJE KANDIDATA ZA JAVNA PRIZNANJA 
 
 Članak 16.  
  

Poticaj za proglašenje Počasnog građanina Grada Bjelovara mogu dati: 
- Gradonačelnik Grada Bjelovara, 
- vijećnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara, 
- radna tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara. 

 
 Članak 17.  
 
 Poticaj za dodjelu Zlatne plakete i Pečata Grada mogu dati: 

- Gradonačelnik Grada Bjelovara,  
- vijećnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara, 
- pravne i fizičke osobe s područja gospodarstva,  
-  ustanove, 
- udruge građana, 
- građani. 

 
Članak 18.  

 
 Poticaj za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara dostavljaju se Odboru za 
dodjelu nagrada i javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Bjelovara u pisanom 
obliku.  
 Poticaj mora sadržavati sljedeće podatke o kandidatu za javno priznanje: 

a) poticaj za pojedince treba sadržavat: 
- osobne podatke i obrazloženje zasluga zbog kojih se predlažu za dodjelu 

javnih priznanja.  
- odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, natjecateljski 

rezultati i dr.), 
b) poticaj za pravnu osobu treba sadržavati: 

- podatke o pravnoj osobi, 
- podatke o njenom poslovanju,  
- obrazloženje zbog čega se predlaže za dodjelu javnog priznanja,  
- odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje 

stručnog i drugog tiska). 
 Poticaj s nepotpunim podacima i obrazloženjem i dostavljen izvan roka neće 
se razmatrati.  
 Pored navedenog, poticaj mora sadržavati i podatke o podnositelju poticaja. 
Na zahtjev Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja podnositelj poticaja dužan je 
naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.  
 

Članak 19. 
 

 Javni poziv za podnošenje poticaja objavljuje se u jednom od sredstava 
javnog priopćavanja.  
 Javnim pozivom utvrđuje se rok za podnošenje poticaja.  
 
 
 



V. UTVRĐIVANJE KANDIDATA ZA JAVNA PRIZNANJA 
      
 

Članak 20. 
 

 Odbor za dodjelu nagrada i javnih priznanja prosuđuje poticaje i utvrđuje 
prijedloge za dodjelu javnih priznanja.  
 

 
Članak 21. 

 
 Radi ocjene prispjelih poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara, 
Odbor može osnovati ocjenjivačka povjerenstva koja daju stručnu ocjenu prispjelih 
poticaja ili zatražiti mišljenje odgovarajućih stručnih tijela i ustanova.  
 
 
VI.  DODJELA I URUČIVANJE JAVNIH PRIZNANJA 
 

Članak 22. 
 

 Prijedlog za dodjeljivanje javnih priznanja s obrazloženjem i izvješćem o radu 
Odbora u vezi prijedloga u pismenom obliku Gradskom vijeću Grada Bjelovara 
podnosi predsjednik Odbora.  
 Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara donosi Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara.  
 Javna priznanja uručuje Gradonačelnik na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 
Grada Bjelovara povodom obilježavanja Dana Grada.  
 
VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
 
 

Članak 23. 
 
 Idejno rješenje izgleda i oblika javnih priznanja utvrđuje se na temelju 
provedenog natječaja. Prispjele radove po natječaju ocijenit će Ocjenjivački sud.  
 Ocjenjivački sud ima predsjednika i 4 člana, a imenuje ga Gradonačelnik 
Grada Bjelovara iz reda istaknutih djelatnika iz područja kulture.  

Odluku i izgledu i obliku javnih priznanja nakon provedenog natječaja donosi  
Gradonačelnik Grada Bjelovara.  

 
Članak 24. 

  
Evidencija o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara vodi se u Tajništvu 

Grada Bjelovara.  
 Imena dobitnika javnih priznanja Grada Bjelovara objavljuju se u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“.  
 
 
 
 



Članak 25. 
 
 Do donošenja odluke iz članka 23. stavka 3. ove Odluke ostaje na snazi 
Odluka o izgledu i obliku javnih priznanja Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 
Bjelovara“ broj 4/96). 
 Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o javnim 
priznanjima Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/96).  
 
  
          Članak 26.  
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“.  
 
 
KLASA:021-01/10-01/15 
URBROJ:2103/01-02-10-6 
Bjelovar,10. lipnja 2010.              PREDSJEDNIK 
          GRADSKOG VIJEĆA 
          Željko Maletić, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
          G R A D   B J E L O V A R 
               GRADSKO VIJEĆE  
           
 

Na temelju  članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", 8/09 i 11/09) I članka 57. stavka 3. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/09) na Prijedlog 
Gradonačelnika Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 8. sjednici održanoj 10. lipnja 
2010. godine  donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o pokretanju postupka davanja vjerodostojnog tumačenja 
članka 167. stavka 3. Odluke o donošenju Prostornog plana 

uređenja Grada Bjelovara 
 
 

Članak 1.  
 

Pokreće se postupak davanja vjerodostojnog tumačenja članka 167. stavka 3. 
Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara ("Službeni glasnik 
Grada Bjelovara", broj 11/03, 13/03 – ispravak  i 1/09). 
 

Članak 2. 
 
 Zadužuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada 
Bjelovara da izradi tekst Nacrta odluke o davanju vjerodostojnog tumačenja, te da 
Nacrt odluke  uputi u propisani postupak. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u  „Službenom glasniku Grada 
Bjelovara“.  
 
 
 
KLASA: 350-02/10-01/12           PREDSJEDNIK  
URBROJ: 2103/01-01-10-7               GRADSKOG VIJEĆA  
Bjelovar, 10. lipnja 2010.                                                        Željko Maletić, dipl.ing.  
 
                                                 
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
          G R A D   B J E L O V A R 
               GRADSKO VIJEĆE  
 
 
 Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) i članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta 
Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 8/09.) Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na 8. sjednici održanoj 10. lipnja 2010. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika iz radnog odnosa  
 

Članak 1.  
 

 Ovom Odlukom o plaći i drugim materijalnim prvima gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika Grada Bjelovara iz radnog odnosa (u daljnjem tekstu: 
Odluka), utvrđuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće gradonačelnika  Grada 
Bjelovara i njegovih zamjenika koji dužnost obavljaju profesionalno te druga prava 
dužnosnika iz radnog odnosa.  
 

Članak 2.  
 

 Plaću gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika čini umnožak i koeficijent 
osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, 
a ukupno najviše 20 %. 
  

Članak 3.  
 

Osnovica za obračun plaće iz članka 2. ove Odluke jednaka je osnovici za 
obračun plaće državnih dužnosnika prema propisima kojima se uređuju prava i 
obveze državnih dužnosnika. 
 

Članak 4.  
 

 Koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 
utvrđuju se  kako slijedi: 
 - gradonačelnik ………………5,50 
 - zamjenik gradonačelnika … 4,50 
 
 
 
 



Članak 5.  
  

Osim prava na plaću iz članka 2. ove Odluke dužnosnici ostvaruju pravo na 
ostala materijalna prava i druga prava iz radnog odnosa u skladu s pozitivnim 
propisima, općim aktima Grada, odnosno kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na 
službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada, ako zakonom nije drugačije 
propisano. 
 

Članak 6.  
 

 Pojedinačna rješenja o visini plaće i drugih prava dužnosnika donosi čelnik 
upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove Grada Bjelovara. 
 

Članak 7.   
 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju 
osnovnih mjerila za određivanje plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara “ broj 7/05). 
 

Članak 8.  
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom  objave u „Službenom glasniku Grada 
Bjelovara„.  
 
        
KLASA: 120-01/10-01/5 
URBROJ: 2103/01-02-10-3 
Bjelovar, 10. lipnja 2010. 
                PREDSJEDNIK 
            GRADSKOG VIJEĆA  
                                                   Željko Maletić, dipl.ing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
 GRADSKO VIJEĆE 

 
 

Na temelju članka  78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne 
novine", br. 76/07 i 38/09 (u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 32. Statuta Grada 
Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 8/09 i 11/09) Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na 8. sjednici održanoj 10. lipnja 2010. godine donijelo je  
 
 

ODLUKU O IZRADI 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA POVIJESNE JEZGRE 

GRADA BJELOVARA ZONA A – IZMJENA I DOPUNA 
 
 
OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Donosi se Odluka o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
PODRUČJA POVIJESNE JEZGRE GRADA BJELOVARA ZONA A – IZMJENA I 
DOPUNA ( u daljnjem tekstu: prostorni plan). 

Za predmetno područje donijet je  Urbanistički plan uređenja povijesne jezgre 
Grada Bjelovara - zona A ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 6/00). 

Obveza izrade prostornog plana uvjetovana je planom šireg područja, 
Generalnim urbanističkim planom Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada 
Bjelovara, broj 7/04 i 3/09).     

Prostorni plan će se raditi u obliku urbanističkog plana uređenja prema 
definiciji članka 75. i 76. Zakona. 
 

Članak 2. 
 
 Ovom Odlukom utvrđuje se pravna osnova za izradu i obuhvat prostornog 
plana, ocjena stanja u obuhvatu prostornog plana, razlozi za izradu prostornog plana, 
ciljevi i programska polazišta, navode se potrebne stručne podloge potrebne za 
izradu prostornog plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način nabavljanja 
geodetskih podloga, navode se tijela i osobe određena posebnim propisima koja 
izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz svog djelokruga, te drugih sudionika koji 
će sudjelovati u izradi plana, propisuju se rokovi za izradu prostornog plana i izvori 
financiranja izrade prostornog plana. 
 
 
 



PRAVNA OSNOVA 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka se donosi temeljem odredbe članka 26. i 78. Zakona i članka 128. 
Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara. 
 
 
OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA 
 

Članak 4. 
 
 Obuhvat prostornog plana određen je Urbanističkim planom uređenja 
povijesne jezgre Grada Bjelovara - zona A i u grafičkom prikazu 4.4. "Područja 
primjene planskih mjera zaštite" Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara, 
kao područje omeđeno ulicama Augusta Šenoe, Jurija Haulika, Andrije kačića 
Miošića  i Ulicom Ivana viteza  Trnskog. 
 
 
OCJENA STANJA U OBUHVATU PROSTORNOG PLANA   
 

Članak 5. 
 
 Važećim Urbanističkim planom uređenja povijesne jezgre Grada Bjelovara - 
zona A Grad kao i Generalnim urbanističkim planom grada Bjelovara te uvjetima 
izgradnje propisanim za registriranu povijesnu jezgru, utvrđeni su uvjeti i način 
gradnje koji će se primijeniti u obuhvatu prostornog plana. 

Područje za koje se donosi prostorni plan je građevinsko područje sa 
slijedećim sadržajem: 

M2 – mješovita namjena, pretežno poslovna, bez proizvodnih i skladišnih 
sadržaja, 

K1 – gospodarska namjena, pretežno uslužna, 
D – javna i društvena namjena, 
D3, D6, D9, D12 – visoko učilište, kult.ustanove, upravna namjena, vjerske 

ustanove, 
R1 – sportske dvorane, 
T1 – gospodarska namjena, ugostiteljsko – turistička 
Nakon izrade osnovnog plana izgrađeno je više objekata te je prostorni plan 

potrebno ažurirati. Prostor obuhvata prostornog plana čini najuži centar grada i u 
cijelosti je izgrađen. Unutar obuhvata prostornog plana najvećim dijelom je izgrađena 
energetska, komunalna i prometna infrastruktura. Prometnice su uskog koridora koji 
ne zadovoljava današnje potrebe (pješaci, biciklisti, motorna vozila). Središnji dio je 
javna zelena površina. 
 
 
RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA i DOPUNA PLANA  
 

 
 
 



Članak 6. 
 
 Prostornim planom omogućilo bi se ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju 
DATA CENTRA na lokaciji bivšeg kina Gorica (investitor ERSTE & 
STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.  Rijeka), izgradili javni i poslovni sadržaji uz 
sportsku dvoranu, omogućila prenamjena zgrade Državnog arhiva, verificirali novi 
zahvati u području obuhvata te prilagodio prostorni plan planovima šireg područja. 
 
 
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA  
 
 

Članak 7. 
 
 Osnovni ciljevi i programska polazišta prostornog plana su:  
a) Uskladiti  plan s izvedenim zahvatima   
b) Predvidjeti izgradnju DATA CENTRA na lokaciji bivšeg kina Gorica  
c) Rekonstrukcija turističko-ugostiteljskih sadržaja u dvorištu bivšeg Omladinskog 
doma  
d) Izgradnja objekata javne namjene i poslovni blok s pratećim sadržajima uz 
sportsku dvoranu Sokolana 2  
e) Promjena namjene za zgrade Državnog arhiva 
f) Planiranu komunalnu i energetsku infrastrukturu prilagoditi zahtjevima postojećih i 
planiranih građevina 
g) Ostali zahvati u prostoru koji se definiraju  prilikom izrade plana  
g) Predvidjeti mjere zaštite okoliša i prirodnih vrijednosti.  
 
 
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU 
PROSTORNOG PLANA 
 

Članak 8. 
 
 Za izradu prostornog plana koristiti će se stručne podloge Generalnog 
urbanističkog plana grada Bjelovara i ostalih prostornih planova, kao i postojeće 
studije (odvodnja, biciklističke staze, katastar zelenila, katastarski plan, itd). 
 
 
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
 
 

Članak 9. 
 

Stručna rješenja i uvjeti izgradnje pribavit će se od tijela i osoba određenim 
posebnim propisima.  

Stručna rješenja izradit će ili pribaviti stručni izrađivač plana koji mora 
ispunjavati zakonske uvjete za izradu prostorne dokumentacije. 
 
 
 



 
 
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA 
 

Članak 10. 
 
 Prostorni plan mora biti izrađen u propisanom obliku za ova kategoriju 
prostornog plana u mjerilu 1 : 1000.  

Troškove pribavljanja podloge snosi stručni izrađivač. 
 
 
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU 
ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE i PROPISANI DOKUMENTI) ZA 
IZRADU IZMJENA i DOPUNA PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE 
DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA 
 

Članak 11. 
 
 Tijela i osobe koja daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade 
prostornog plana: 
- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski 
odjel u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar 
- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA 
BJELOVARSKO - BILOGORSKA, Vlahe Paljetka 2, 43000 Bjelovar 
- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
Zvonimirova 4, 10000 Zagreb 
- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Bjelovar, Ivana 
Gundulića 1, 43000 Bjelovar 
- BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA 
GRADITELJSTVO I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU, Dr. Ante Starčevića 8, 
43000 Bjelovar 
- JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BBŽ, Trg E. Kvaternika 
13, 43000 Bjelovar 
- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE, 
Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar 
- HRVATSKE CESTE d.o.o., Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar 
- HAT Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb 
- HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d., Sektor za dokumentaciju i 
telekomunikacijsku infrastrukturu, Palmotićeva 82., 10000 Zagreb 
- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10 000  
Zagreb 
- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000  Zagreb 
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Distribucijsko područje 
"ELEKTRA BJELOVAR", Petra Biškupa-Vene 5, 43000 Bjelovar 
- ELEKTROMETAL d.d. P.J. DISTRIBUCIJA PLINA, Ferde Rusana 21, 43000 
Bjelovar 
- HRVATSKE VODE, VGO ZA VODNO PODRUČJE SLIVA SAVE, 
VODNOGOSPODARSKA ISPOSTAVA "ČESMA - GLOGOVNICA", Vatroslava 
Lisinskog 4 b, 43000 Bjelovar 
 - "KOMUNALAC" d.o.o., Livadićeva 14a 43000 Bjelovar 



 
 
ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH 
FAZA I ROK ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA  
 
 

Članak 12. 
 

Poziv za dostavu zahtjeva uputit će se nadležnim institucijama, a rok dostave 
prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu 
prostornog plana je 25 dana od dana zaprimanja. Nositelj izrade obavijestit će 
javnost o početku izrade prostornog plana u razdoblju za dostavu zahtjeva. 

Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, 
uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu prostornog plana provest će se u roku 60 
dana od roka za dostavu zahtjeva. Prethodna rasprava trajat će 10 dana od dana 
objave u dnevnom tisku. 

Izvješće o prethodnoj raspravi, zajedno s Nacrtom prijedloga prostornog 
plana, nositelj izrade dostavit će se nadležnom tijelu propisanom zakonom radi 
utvrđivanja Prijedloga prostornog plana za javnu raspravu u roku od 20 dana od 
završetka prethodne rasprave. 

Početak javne rasprave utvrđuje se u roku od 8 dana od dana objave 
provođenja javne rasprave u dnevnom tisku. 

Rok trajanja javnog uvida u Prijedlog prostornog plana i rok za dostavu 
pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedaba na Prijedlog prostornog 
plana određuje se u trajanju od 15 dana.  

Nacrt Konačnog prijedloga prostornog plana u skladu s prihvaćenim 
očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima izradit će nositelj izrade u roku 
od 20 dana od dana isteka javne rasprave, te ga sukladno zakonskim odredbama 
uputiti na pribavljanje mišljenja iz članka 94. Zakona s rokom od 30 dana od dana 
zaprimanja zahtjeva.  

Nositelj izrade uputit će Nacrt konačnog prijedloga plana, Izvješće o 
javnoj raspravi i mišljenja iz članka 94. Zakona na razmatranje i utvrđivanje 
Gradonačelniku  u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu mišljenja iz 
članka 94. Zakona. 

Gradonačelnik će razmotriti i odlučiti o utvrđivanju Konačnog prijedloga 
prostornog plana u roku od 30 dana od dana zaprimanja materijala od nositelja 
izrade.  

Nakon što Gradonačelnik  razmotri i utvrdi Konačni prijedlog prostornog plana, 
a prije njegovog upućivanja Gradskom vijeću, nositelj izrade dostavit će sudionicima 
javne rasprave pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, 
odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi. 

Gradsko vijeće razmatrat će Konačni prijedlog Odluke o donošenju 
prostornog plana i odlučiti o njegovom donošenju. 

Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i postupak donošenja Izmjena i 
dopuna Plana utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim 
Zakonom.  
 
 
 
 



 
 
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE  IZMJENA i DOPUNA  PLANA 

 
Članak 13. 

 
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.   snosit će  troškove izrade Plana u 

iznosu do 100.000,00 kuna (slovima: sto tisuća kuna), a Grad Bjelovar će ostatak 
iznosa za izradu i postupak donošenja plana isplatiti iz Proračuna.   
 
 
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE 
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU 
 

Članak 14. 
 
 Do donošenja Odluke o izradi prostornog plana, za gradnju u području 
obuhvata primjenjuje se Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada 
Bjelovara.  
 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu  danom objave u „Službenom glasniku Grada 
Bjelovara“. 
 
 
KLASA: 350-02/10-01/6 
URBROJ: 2103/01-02-10-12 
Bjelovar, 10. lipnja 2010. 

              PREDSJEDNIK 
         GRADSKOG VIJEĆA 
         Željko Maletić, dipl.ing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                      

               REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD BJELOVAR 
        GRADSKO VIJEĆE  
 
 
                
 Na temelju članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara" broj 8/09 i 11/09), a u vezi članka 167. stavka 3. Odluke o 
donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada 
Bjelovara, broj 11/03, 13/03 – ispravak i 1/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 8. 
sjednici održanoj 10. lipnja 2010. godine donijelo je  
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 
 Utvrđuje se da na području Grada Bjelovara postoji potreba izgradnje doma za 
starije i nemoćne osobe.  
 

II. 
 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada 
Bjelovara“.  
 
 
KLASA: 551-01/10-01/2 
URBROJ: 2103/01-01-10-4 
Bjelovar, 10.lipnja 2010.  
        

        PREDSJEDNIK  
                                                                                          Željko Maletić, dipl. ing.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

             REPUBLIKA HRVATSKA                                            
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD BJELOVAR 
                    GRADSKO VIJEĆE   
                   
                                                            
 
 Na temelju članka 3. stavka 1. točke 10.  i stavka 11. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 
79/09),  članka 32. stavka 1.  točke 17. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik 
Grada Bjelovara" broj 8/09 i 11/09), a u vezi s odredbama Odluke  o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru 
("Službeni glasnik grada Bjelovara", broj 3/10) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na  8. 
sjednici održanoj 10. lipnja 2010. godine donijelo je  
 
 

O D L U KU 
o izmjenama Odluke o dimnjačarskim poslovima na 

području Grada Bjelovara 
 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj 2/05, 2/06, 8/06, 2/07, 4/07, 4/08 i 9/09)  naslov  
"II Postupak provođenja natječaja za dodjelu koncesije" i članci 5., 6., 7., 8., 9., 10, 
11, 12.  brišu se.  

U naslovima  oznaka III – VII mijenjaju se u oznake  u II – VI, a članci od 14 do 
32  postaju članci 6 – 25.  
 

Članak 2. 
 

U članku 7. u stavcima 1. i 3.  riječi "iz članka 14" zamjenjuju se riječima "iz 
članka 6." 
 

Članak 3. 
 

U članku 15. stavku 1.: 
- u alineji 2. riječi "u  članku 14" zamjenjuju se riječima "u članku 6",  
- u alineji 5. riječi "u  članku 25" zamjenjuju se riječima "u članku 17", 
- u alineji 6.  riječi "u  članku 26" zamjenjuju se riječima "u članku 18", 
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Članak 4.  
 

U članku 16. riječi "članka 14." zamjenjuju se riječima "članka 6." 
 

Članak 5.  
 

Ovlašćuje se Komisija za statut i poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst 
Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara. 

 
 

Članak 6.  
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada 
Bjelovara".  
 
 
 
KLASA: 363-01/05-01/4 
URBROJ: 2103/01-02-10-12 
Bjelovar, 10. lipnja 2010. 
 

                                                                PREDSJEDNIK 
                                                               GRADSKOG  VIJEĆA  

                                                                  Željko Maletić, dipl. ing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                      REPUBLIKA HRVATSKA 
        BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
     G R A D  B J E L O V A R  
                         GRADSKO VIJEĆE 
                                                          
           Na temelju članka 32. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni 
glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09) i članka 20. stavka 2. Odluke o uvjetima, 
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara 
(“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 11/09, 1/10 i 3/10) Gradsko vijeće Grada 
Bjelovara na 8. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2010. godine donijelo je  
  

ODLUKU  
o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na k.č.br. 2446/2, 

zk.ul.br. 5137, k.o. Grad Bjelovar  
      

Članak 1. 
 

               Ovom Odlukom raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava građenja na 
nekretnini u vlasništvu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 7 a, Bjelovar, k.č.br. 
2446/2, zk.ul.br. 5137, k.o. Grad Bjelovar, ukupne površine 1897 m². 

 
Članak 2. 

 
              Pravo građenja na nekretnini iz članka 1. ove Odluke osnovat će se za 
zahvat u prostoru-FAZA 2, izvedba dvorišne ostakljene nadogradnje na ravnom 
krovu iznad podruma sa novim dvorišnim ulazom u kuglanu i stubištem za 
podrumsku kuglanu te ugostiteljskim prostorom caffe bara u površini od 107,03 m².                         
              Zahvat u prostoru iz stavka 1. ovog članka izvest će se sukladno Lokacijskoj 
dozvoli (KLASA: UP/I-350-05/09-01/124 od 27. 10. 2009. godine), Izmjeni i dopuni 
Lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/10-01/23 od 28. 04. 2010. godine) i 
Glavnom projektu Artinga d.o.o. od  31. svibnja 2010. godine. 

 
Članak 3. 

 
             Pravo građenja na nekretnini iz članka 1. ove Odluke osnovat će se na rok 
od 30 godina. 
             Početni iznos mjesečne naknade za pravo građenja iznosi 442 EUR 
(slovima: četristočetrdesetdva eura), a plaća se u kunskoj protuvrijednosti po 
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. 
             Javni natječaj će se provesti licitacijom, a objavit će se u javnom glasilu i web 
stranici Grada Bjelovara. 
 
                Članak 4. 
 
            Javni natječaj se raspisuje pod sljedećim uvjetima: 
 



-ponuditelj je dužan ishoditi Potvrdu Glavnog projekta sukladno članku 2. stavku 2. 
ove Odluke; 

-ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 120 dana od dana pravomoćnosti Potvrde 
glavnog projekta izvršiti sve građevinske radove dvorišne dogradnje, obaviti tehnički 
pregled i predati zahtjev za ishođenje uporabne dozvole; 

-ponuditelj je dužan snositi troškove komunalnog doprinosa sukladno Zakonu o 
prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, 76/07 i 38/09) i Odluci o 
komunalnom doprinosu („Službeni glasnik grada Bjelovara“, broj 6/08, 7/08-ispravak, 
9/08 i 9/09); 

-ponuditelj je dužan snositi stvarne troškove pripreme (troškovi izrade idejnog i 
glavnog projekta, troškovi procjene naknade za osnivanje prava građenja, troškovi 
objave javnog natječaja) u iznosu od 47.148,00 kn; 
-način plaćanja naknade za pravo građenje regulirat će se Ugovorom o osnivanju 
prava građenja. 
 
 

Članak 5. 
 

          Tekst javnog natječaja sastavni je dio ove Odluke. 
          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 944-01/10-01/12 
URBROJ: 2103/01-02-10-4 
Bjelovar, 10. lipnja 2010.   
                       PREDSJEDNIK 
                                                                                               GRADSKOG VIJEĆA 
                            Željko Maletić, dipl.ing. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
             REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                GRAD BJELOVAR 
    G R A D S K O  V I J E Ć E    
               
 
                                                                                                               
          Na temelju članka 32. stavka 1. točke  17. Statuta Grada Bjelovara («Službeni 
glasnik Grada Bjelovara», broj 08/09 i 11/09) i članka 8. Kupoprodajnog ugovora 
(KLASA:944-01/9-01/47) od 18. prosinca 2009. godine Gradsko vijeće Grada 
Bjelovara  dana 10. lipnja 2010. godine  donijelo je slijedeću  
 

O d l u k u 
o davanju Suglasnosti  Termoplinu d.o.o. Bjelovar 

za zasnivanje založnog prava  
 
 

Članak 1.  
           Ovom Odlukom Grad Bjelovar daje suglasnost  Termoplinu d.o.o. Bjelovar za 
zasnivanje založnog prava na nekretnini k.č.br. 1154/2, upisanu u zk.ul.br. 6263 u 
k.o. Grad Bjelovar, u vlasništvu Termoplina d.o.o. Bjelovar, radi osiguranja tražbine u 
iznosu od =700.000,00 EUR-a (sedamstotisuća   eura), u kunskoj protuvrijednosti po 
srednjem tečaju Erste & Steiermärkische bank d.d., po  odobrenom Ugovoru o 
okvirnom iznosu zaduženja i osiguranju broj ES 119/10-1 od 28. travnja 2010. 
godine,  u korist Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka. 
 
 

Članak 2.    
            Suglasnost iz članka 1. ove Odluke Grad Bjelovar daje Termoplinu d.o.o. 
Bjelovar, u svrhu upisa založnog prava na nekretnini iz članka 1. ove Odluke u 
zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru. 

 
 

Članak 3. 
                 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
KLASA: 944-01/09-01/47 
URBROJ: 2103/01-01-10-5                                                 PREDSJEDNIK 
Bjelovar, 10. lipnja 2010.                                                 GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                        Željko Maletić, dipl. ing.  
 
 
 
 
 



 
 
 
    REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                 GRADSKO VIJEĆE  

 
 

Na temelju članka 93. stavka 1. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“ broj 8/09 i 11/09) i članka 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 8/09) Gradsko vijeće Grada 
Bjelovara na 8. sjednici održanoj 10. lipnja 2010. godine donijelo je 

 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Prijedloga  odluke o davanju suglasnosti Uslužnom obrtu Matić 

iz Zagreba, Bukovačka cesta 160 B  na prodaju nekretnine k.č.br. 1168/3 u 
Poslovnoj zoni Istok trgovačkom društvu Parketi Sabljo d.o.o. iz Bjelovara  

 
 

I. 
 

Ovim Zaključkom prihvaća se  prijedlog Odluke o davanju suglasnosti 
Uslužnom obrtu Matić iz Zagreba, Bukovačka cesta 160 B za prodaju  nekretnine u 
poslovnoj zoni „Istok“, k.č.br. 1168/3-livada u Bilogorskoj ulici, upisane u z.k.ul. 6155, 
k.o. Grad Bjelovar, površine 1977 m2 trgovačkom društvu Parketi Sabljo d.o.o. iz 
Bjelovara, Ulica hrvatskog proljeća 3. 
 

II. 
 

 Tekst Odluke iz članka I. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

III. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u 
“Službenom glasniku Grada Bjelovara”. 

 
 

KLASA: 944-01/10-01/11 
URBROJ: 2103/01-02-10-4 
Bjelovar, 10. lipnja  2010.          PREDSJEDNIK 
        GRADSKOG VIJEĆA 
        Željko Maletić, dipl.ing. 
 
 
 
 

 
 



  
             REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                 GRADSKO VIJEĆE   
         

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(Narodne novine 91/96, 68/98, 127/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 
38/09), članka 32. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada 
Bjelovara» broj 8/09 i 11/09) i članka 1. stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada 
Bjelovara» broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na svojoj 8. sjednici održanoj dana 
10. lipnja 2010. donijelo je 

ODLUKU  

o izmjeni i dopuni Odluke 

o kriterijima za davanje gradskih prostora  na privremeno i povremeno korištenje 
udrugama , političkim strankama  i ustanovama od interesa Grada  Bjelovara 

Članak 1. 

U Odluci o kriterijima za davanje gradskih prostora  na privremeno i povremeno korištenje 
udrugama , političkim strankama  i ustanovama od interesa Grada  Bjelovara (“Službeni 
glasnik Grada Bjelovara”, broj 12/09) u članku 8. mijenja se stavak 1. koji sada glasi: 

„Prostor se daje na korištenje na rok od jedne do tri godine, a prava i obveze se uređuju 
posebnim ugovorom“.  

U istom članku dodaju se stavci 2. i 3. koji glase: 

„Rok korištenja od dvije, odnosno tri godine može dobiti Udruga koja je ranije koristila 
poslovni prostor u vlasništvu Grada Bjelovara, bila uredna u izvršavanju svojih obveza i 
dokazala se u svom radu kroz programe i projekte ukoliko se javi na javni natječaj i dostavi 
potrebne dokaze“. 

„Udrugama iz članka 6. ove  Odluke Gradonačelnik može odobriti  rok korištenja do deset 
godina“. 

Stavak 2. istog članka postaje stavak 4. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada 
Bjelovara“. 

KLASA: 372-03/10-01/43                                   
URBROJ:2103/01-02-10-4 
Bjelovar, 10. lipnja  2010.           
                                                                                                  PREDSJEDNIK 
                   GRADSKOG VIJEĆA     
                    Željko Maletić, dipl.ing 
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          BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
              G R A D  B J E L O V A R  
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KLASA: 363-01/10-01/22 
URBROJ: 2103/01-02-10-4 
Bjelovar, 10. lipnja 2010.      
 
 
 
                                                                                            KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar 
 
  
 PREDMET: Razmatranje Izvješća o radu na grobljima na području Grada 
Bjelovara za 2009. godinu 
 
 
 Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na sjednici održanoj 10. lipnja 2010. godine 
razmatralo Izvješće o radu na grobljima na području Grada Bjelovara za 2009. 
godinu i u povodu toga donijelo sljedeći  
 
 

 
    Z A K L J U Č A K  

 
 
 Prihvaća se Izvješće o radu na grobljima na području Grada Bjelovara za 
2009. godinu 
  
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA 
 Željko Maletić, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                REPUBLIKA HRVATSKA 
  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
 G R A D S K O  V I J E Ć E   
 
 
  

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 16. Statuta Grada Bjelovara („Službeni 
glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/09 i 11/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 8. 
sjednici održanoj 10. lipnja 2010. godine donijelo je  
 
 

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora 
za određivanja naziva ulica i trgova na području Grada Bjelovara 

 
 

I. 
 
 Dubravko Adamović, akademski slikar, razrješuje se dužnosti predsjednika 
Odbora za određivanje naziva ulica i trgova na području Grada Bjelovara.   

             
 

 II. 
 

 Dragutin Sudar, dr.med., imenuje se za predsjednika Odbora za određivanje 
naziva ulica i trgova na području Grada Bjelovara.   
 
                   III.  
 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“.  
 
 
KLASA: 021-01/10-01/18 
URBROJ: 2103/01-02-10-5 
Bjelovar, 10. lipnja 2010.  
 
 
   PREDSJEDNIK  
                                                                             GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                             Željko Maletić, dipl.ing.  
 
 
 
 


