
Sadržaj odluka s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Bjelovara 

 
Na 29. sjednici Gradskog vijeća održanoj 20. prosinca 2012. doneseni su sljedeći 

akti: 
 
1. Zaključak o prihvaćanju Projektnog zadatka za izradu projektne 

dokumentacije rekonstrukcije otvorenih bazena sa gradnjom zatvorenog 
bazena na lokaciji SRC "Mladost"; 

2. Zaključak o preustroju Komunalca d.o.o. Bjelovar; 



  
  

                             
 
   REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
                   GRADSKO VIJEĆE  
    
           
                      

Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 29. sjednici održanoj 20. prosinca 2012. 
godine razmatralo je Projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije  
rekonstrukcije otvorenih bazena sa gradnjom zatvorenog bazena na lokaciji SRC 
"Mladost", te na temelju članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara 
("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 8/09, i 11/09) donosi  

 
 

 
Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije  
rekonstrukcije otvorenih bazena sa gradnjom zatvorenog 

 bazena na lokaciji SRC "Mladost" 
 
 
I 
 

Prihvaća se Projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije  
rekonstrukcije otvorenih bazena sa gradnjom  zatvorenog bazena na lokaciji SRC 
"Mladost" koji je sastavni dio ovog Zaključka. 
 
 

II 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se  u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".  
 
 
KLASA: 360-01/12-01/53 
URBROJ: 2103/01-02-12-4 
Bjelovar, 20. prosinca 2012.  
 

          
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) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 29.  
sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine  donijelo je  
 

ZAKLJUČAK   
 o preustroju Komunalca d.o.o. Bjelovar  

 
I 

Pokreće se postupak preustroja Komunalca d.o.o. Bjelovar sukladno članku 
258. stavku 4. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 153/09 i 130/11). 

 
II 

Obvezuje se Komunalac d.o.o. Bjelovar da  u što  kraćem roku izvrši sve 
potrebne radnje vezane uz razdvajanje djelatnosti opskrbe pitkom vodom, odvodnje i 
pročišćavanja  otpadnih voda od komunalnih djelatnosti.  

Obvezuje se Komunalac  d.o.o. Bjelovar da pripremi svu potrebnu 
dokumentaciju vezanu uz promjene koje će razdvajanjem djelatnosti  nastati u 
trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar kojeg je osnivač Grad Bjelovar. 

 Obvezuje  se Komunalac d.o.o. Bjelovar da pripremi i dostavi Gradu Bjelovaru  
u što kraćem roku   dokumentaciju potrebnu za osnivanje novog trgovačkog društva. 
 

III 
Nadležno Ministarstvo pokrenulo je postupak Izmjena i dopuna Zakona o  

vodama.  
 Postupak preustroja Komunalca d.o.o. Bjelovar izvršit će se prema Planu 
podjele koji će izraditi Uprava Komunalca d.o.o. Bjelovar temeljem važećih propisa.  
 

IV 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom  

glasniku Grada Bjelovara".  
    
 
Klasa: 363-01/12-01/32                                                                              
Urbroj:  2103/01-02-12-4                                                
Bjelovar, 20. prosinca 2012. 

     PREDSJEDNIK  
                  GRADSKOG VIJEĆA  
                                 Željko Maletić, dipl.ing.  
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