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ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"

186.
Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je

Zlatna plaketa "Grb Grada Bjelovara" dodjeljuje se
Mariji ©epoval, za izuzetne uspjehe u ureenju i
stvaranju vizualne prepoznatljivosti Grada Bjelovara.

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"

Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".

I.
Zlatna plaketa "Grb Grada Bjelovara" dodjeljuje se
trgovaËkom druπtvu "Remuπ" d.o.o., za izuzetne
uspjehe na podruËju gospodarstva.
I I.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".
KLASA: 061-01/07-01/15
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je

I.

I I.

KLASA: 061-01/07-01/2
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je
ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"
I.
Zlatna plaketa "Grb Grada Bjelovara" dodjeljuje se
Djelatnosti za interne bolesti OpÊe bolnice Bjelovar,
za izuzetne uspjehe na podruËju zdravstva.
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I I.

I I.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".

Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/07-01/13
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.

KLASA: 061-01/07-01/12
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.

PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je

Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"

I.

I.

Zlatna plaketa "Grb Grada Bjelovara" dodjeljuje se
Neni PreseËan Arvay, prof., za izuzetne uspjehe na
podruËju odgoja i obrazovanja.

Zlatna plaketa "Grb Grada Bjelovara" dodjeljuje se
Josipu Slivaru, za izuzetne uspjehe na podruËju sporta.

I I.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".
KLASA: 061-01/07-01/5
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

I I.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".
KLASA: 061-01/07-01/14
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je

Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"

ODLUKU
o dodjeli PeËata Grada Bjelovara

I.

I.

Zlatna plaketa "Grb Grada Bjelovara" dodjeljuje se
Borisu BeketiÊu, prof., za izuzetne uspjehe na podruËju
kulture.

PeËat Grada Bjelovara dodjeljuje se obrtu "Sambi",
za znaËajan doprinos razvoju gospodarstva Grada
Bjelovara.
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I I.

I I.

Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".

Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/07-01/17
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.

KLASA: 061-01/07-01/19
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.

PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je

Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je

ODLUKU
o dodjeli PeËata Grada Bjelovara

ODLUKU
o dodjeli PeËata Grada Bjelovara

I.

I.

PeËat Grada Bjelovara dodjeljuje se trgovaËkom
druπtvu "Rotor" d.o.o, za znaËajan doprinos razvoju
gospodarstva Grada Bjelovara.

PeËat Grada Bjelovara dodjeljuje se Branku
CvetkoviÊu, dipl.ing. strojarstva, za znaËajan doprinos
na podruËju odgoja i obrazovanja.

I I.

I I.

Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".

Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/07-01/18
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.

KLASA: 061-01/07-01/11
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.

PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je

Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je

ODLUKU
o dodjeli PeËata Grada Bjelovara

ODLUKU
o dodjeli PeËata Grada Bjelovara

I.

I.

PeËat Grada Bjelovara dodjeljuje se Mariji
KrmpotiÊ, dr. med., za znaËajan doprinos na podruËju
zdravstva.

PeËat Grada Bjelovara dodjeljuje se Zdenki DidoviÊ,
za znaËajan doprinos na podruËju odgoja i obrazovanja.
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Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".

Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/07-01/6
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.

KLASA: 061-01/07-01/7
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.

PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je
ODLUKU
o dodjeli PeËata Grada Bjelovara

PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je
ODLUKU
o dodjeli PeËata Grada Bjelovara
I.

I.
PeËat Grada Bjelovara dodjeljuje se Mirku Zemanu,
za znaËajan doprinos na podruËju odgoja i obrazovanja.

PeËat Grada Bjelovara dodjeljuje se Milanu
PavloviÊu, akademskom slikaru iz Bjelovara, za
znaËajan doprinos na podruËju kulture.

I I.

I I.

Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".

Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 061-01/07-01/16
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.

KLASA: 061-01/07-01/10
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.

PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je
ODLUKU
o dodjeli PeËata Grada Bjelovara

PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je
ODLUKU
o dodjeli PeËata Grada Bjelovara
I.

I.
PeËat Grada Bjelovara dodjeljuje se Iliji PejiÊu,
prof., za znaËajan doprinos na podruËju kulture.

PeËat Grada Bjelovara dodjeljuje se Ruæici
AntoloviÊ, za znaËajan doprinos na podruËju kulture.
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I I.
Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".
KLASA: 061-01/07-01/8
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

Na temelju Ëlanka 22. stavka 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 2/96), Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je
ODLUKU
o dodjeli PeËata Grada Bjelovara
I.
PeËat Grada Bjelovara dodjeljuje se Nebojπi Buhinu,
glazbeniku i skladatelju iz Bjelovara, za znaËajan
doprinos na podruËju kulture.
I I.
Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objaviti Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".
KLASA: 061-01/07-01/3
URBROJ: 2103/01-02-07-2
Bjelovar, 18. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

187.
Na temelju Ëlanka 26. toËke 14. Statuta Grada
Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada Bjelovara", broj
8/01, 3/03, 9/05 i 6/07) Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara
na 15. sjednici odræanoj 18. rujna 2007. godine donijelo
je
ODLUKU
o proglaπenju 29. rujna
Danom bjelovarskih branitelja
»lanak 1.
Danom bjelovarskih branitelja proglaπava se
29. rujan.
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»lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objavit Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".
KLASA: 021-01/07-01/26
URBROJ: 2103/01-02-07-5
Bjelovar, 18. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEΔA
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

188.
Na temelju Ëlanka 4. Zakona o savjetima mladih
("Narodne novine" broj 23/07) i Ëlanka 26. stavka 10.
Statuta Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara" broj 8/01, 3/03, 9/05 i 6/07) Gradsko vijeÊe
Grada Bjelovara na 15. sjednici odræanoj 18. rujna
2007. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Gradskog savjeta mladih
Grada Bjelovara
OSNOVNE ODREDBE
»lanak 1.
Ovom Odlukom osniva se Gradski savjet mladih
Grada Bjelovara ( u nastavku teksta Savjet mladih).
Ujedno, ovom se Odlukom utvruje broj Ëlanova
Savjeta mladih, naËin i postupak izbora Ëlanova,
djelokrug i naËin rada, utjecaj Savjeta mladih na rad
predstavniËkog tijela, naËin financiranja rada i programa,
te ostala pitanja od znaËenja za rad Savjeta mladih.
»lanak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeÊa
Grada Bjelovara i osniva se s ciljem aktivnog
ukljuËivanja mladih u javni æivot Grada Bjelovara.
Pod mladima se razumijevaju osobe u dobi od
petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina, s
prebivaliπtem na podruËju Grada Bjelovara.

BROJ I SASTAV »LANOVA SAVJETA
MLADIH
»lanak 3.
Savjet ima 9 Ëlanova ukljuËujuÊi predsjednika i
zamjenika.
U Savjet mladih mogu biti birane osobe iz Ëlanka 2.
stavka 2. ove Odluke.

Stranica 6
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IZBOR »LANOVA SAVJETA MLADIH
»lanak 4.
Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara pokreÊe postupak
izbora Ëlanova Savjeta mladih javnim pozivom
objavljenim u lokalnim novinama i na web stranici
Grada Bjelovara.
Kandidate za Ëlanove Savjeta mladih predlaæu
udruge mladih i udruge koje se bave mladima, uËeniËka
vijeÊa, studentski zborovi i drugi oblici organiziranja
mladih, koji su registrirani i djeluju na podruËju Grada
u roku od 15 dana od objave javnog poziva.
Svojstvo predlagatelja za prijedlog kandidata za izbor
Ëlanova Savjeta mladih dokazuje se izvatkom iz registra
udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani
oblici mladih.
»lanak 5.
Prijedlozi kandidata za izbor Ëlanova Savjeta mladih
podnose se u pisanom obliku Tajniπtvu Grada Bjelovara.
Prijedlog iz stavka 1. ovog Ëlanka obavezno sadræi
slijedeÊe podatke:
- naziv i sjediπte ovlaπtenog predlagatelja,
- podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i
godina roenja, prebivaliπte),
- obrazloæenje prijedloga.
Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun
ili nepravilno sastavljen neÊe se razmatrati.
Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor
Ëlanova Savjeta mladih utvruje Komisija za izbor i
imenovanja. Lista se objavljuje na web stranici Grada
Bjelovara u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu
prijedloga.
Lista kandidata utvruje se na naËin da se ime i
prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu
zaprimljenih prijedloga.
Lista kandidata sadræi:
- naznaku predlagatelja
- ime i prezime kandidata,
- datum i godinu roenja kandidata.
»lanak 6.
»lanove Savjeta mladih bira Gradsko vijeÊe tajnim
glasovanjem.
Tajno glasovanje provodi se na glasaËkim listiÊima
ovjerenim peËatom Gradskog vijeÊa.
Na glasaËkom listiÊu prezimena kandidata navode se
abecednim redom, a glasuje se na naËin da se zaokruæuje
redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata.
VaæeÊi je onaj listiÊ na kojem su zaokruæeni brojevi
ispred prezimena najviπe 9 kandidata.
Za Ëlanove Savjeta mladih izabrani su kandidati od
rednog broja 1. do 9. na rang listi dobivenih glasova.
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U sluËaju da su dva ili viπe kandidata dobili isti broj
glasova, a do ukupnog broja na listi moæe biti izabran
joπ jedan Ëlan Savjeta mladih glasovanje se ponavlja
meu tim kandidatima na istoj sjednici.

PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH
»lanak 7.
Savjet mladih ima predsjednika koji predstavlja
Savjet mladih, saziva sjednice Savjeta mladih i
predsjedava im, a zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta
mladih biraju Ëlanovi Savjeta mladih izmeu sebe, na
konstituirajuÊoj sjednici, tajnim glasovanjem, veÊinom
svih Ëlanova, sukladno poslovniku o radu Savjeta
mladih.

MANDAT »LANOVA SAVJETA MLADIH
»lanak 8.
»lanovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine i
mogu ponovno biti birani za Ëlana Savjeta mladih.
Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara razrijeπit Êe Ëlana
Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano
ne nazoËi na tri uzastopne sjednice Savjeta mladih, kad
navrπi trideset godina æivota, na osobni zahtjev, te ako
je pravomoÊnom sudskom presudom osuen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duæem od 6 mjeseci.
Nakon razrjeπenja izabranog Ëlana Savjeta mladih iz
razloga utvrenih u stavku 2. ovog Ëlanka, novi Ëlan
Savjeta mladih postaje sljedeÊi kandidat s liste kandidata
za izbor Ëlanova Savjeta mladih, prema broju dobivenih
glasova na provedenim izborima.

DJELOKRUG RADA
»lanak 9.
U okviru svoga djelokruga rada Savjet mladih:
- bira predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta
mladih;
- donosi poslovnik o radu Savjeta mladih ;
- donosi financijski plan;
- osniva stalna i povremena radna tijela, te bira i
razrjeπava njihove planove;
- predlaæe Gradskom vijeÊu donoπenje odluka,
programa i drugih akata od znaËaja za mlade, te
naËin rjeπavanja navedenih pitanja;
- predlaæe Gradskom vijeÊu raspravu o pojedinim
pitanjima od znaËenja za unapreivanje poloæaja
mladih na podruËju Grada, te naËinu rjeπavanja
pojedinih pitanja;
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- daje miπljenje Gradskom vijeÊu prilikom donoπeπenja odluka, mjera, programa i drugih akata od
osobitog znaËenja za mlade;
- sudjeluje u izradi i praÊenju provedbe lokalnog
programa djelovanja za mlade;
- i zrauje izvjeπÊa nadleænim tijelima o problemima
mladih, a po potrebi predlaæe i donoπenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljπanje
poloæaja mladih;
- predlaæe mjere za ostvarivanje i provedbu odluka
i programa o skrbi za mlade;
- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima
znaËajnim za unapreivanje poloæaja mladih;
- potiËe suradnju savjeta mladih opÊina, gradova i
æupanija u Republici Hrvatskoj, te suradnju s odgovarajuÊim tijelima drugih dræava i meunarodnih
organizacija;
- podnosi Gradskom vijeÊu na odobrenje financijski
plan za ostvarivanje programa rada savjeta mladih;
- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
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svojim radom mogu pridonijeti boljem radu Savjeta
mladih, a prema potrebi mogu se pozivati i pojedini
predstavnici tijela Grada, ako to zahtjeva sadræaj
dnevnog reda o kojem raspravlja i odluËuje Savjet
mladih.

POSLOVNIK O RADU
»lanak 13.
Savjet mladih donosi poslovnik o svom radu kojim
se ureuje naËin rada Savjeta, te izbor i razrjeπenje
predsjednika i njegovog zamjenika.
Poslovnik o radu Savjeta mladih donosi se na
konstituirajuÊoj sjednici veÊinom glasova svih Ëlanova
Savjeta.

PROGRAM RADA
»lanak 14.

NA»IN RADA
»lanak 10.
Savjet radi na sjednicama koje se odræavaju kao
redovite i izvanredne, a saziva ih predsjednik Savjeta
mladih .
Redovite sjednice Savjeta mladih predsjednik je
duæan sazvati najmanje jedanput u dva mjeseca.
Predsjednik Savjeta mladih duæan je na prijedlog
najmanje 1/3 Ëlanova Savjeta sazvati izvanrednu
sjednicu Savjeta.

Savjet mladih donosi program rada i financijski plan
za svaku kalendarsku godinu, te podnosi izvjeπÊe
Gradskom vijeÊu Grada Bjelovara do kraja veljaËe
tekuÊe godine za prethodnu godinu.
Programom rada utvruju se programske i druge
aktivnosti, nositelji i rokovi izvrπenja, a priprema se u
suradnji s Gradskom upravom.
Program rada donosi se i podnosi na odobravanje
Gradskom vijeÊu najkasnije do 30. rujna tekuÊe godine
za sljedeÊu kalendarsku godinu.

»lanak 11.
Savjet mladih o pitanjima iz djelokruga rada moæe
odluËivati i donositi akte ako je na sjednici nazoËna
veÊina Ëlanova Savjeta.
Savjet mladih odluËuje veÊinom glasova nazoËnih
Ëlanova osim ako ovom Odlukom ili Zakonom o
savjetima mladih nije odreeno drugaËije.
»lan Savjeta mladih koji ima osobni interes u
donoπenju odluka o nekim pitanjima, moæe sudjelovati
u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od glasovanja i
odluËivanja.
IzuzeÊe Ëlana Savjeta mladih od glasovanja je
obvezatno ako se odluËuje o pitanjima u vezi s
projektima u kojima sudjeluje osobno i pravnim
osobama u kojima on ima udjel u vlasniπtvu.

SREDSTVA ZA RAD
»lanak 15.
Grad Bjelovar osigurava u svom proraËunu sva
potrebna sredstva za rad Savjeta mladih , a na temelju
odobrenog programa rada i financijskog plana Savjeta za
provedbu planiranih aktivnosti.
Grad Bjelovar osigurava takoer prostorne,
administrativne i druge uvjete za rad Savjeta.
»lanovi Savjeta ne primaju naknadu za svoj rad, ali
imaju pravo na naknadu troπkova za rad u Savjetu.

»lanak 12.

Naknada troπkova vezana za rad Savjeta osigurava se
u skladu s odlukom Gradskog vijeÊa kojom se ureuje
pravo na naknadu troπkova za rad Ëlanova radnih tijela
Gradskog vijeÊa.

U radu Savjeta mladih mogu bez prava glasovanja
sudjelovati i osobe koje nisu Ëlanovi Savjeta mladih ako

StruËne i administrativne poslove za potrebe Savjeta
obavlja Tajniπtvo Grada Bjelovara.
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PRIJELAZNE I ZAVR©NE ODREDBE
»lanak 16.
KonstituirajuÊu sjednicu Savjeta saziva i njome do
izbora predsjednika Savjeta predsjedava predsjednik Gradskog vijeÊa Grada Bjelovara ili osoba koju
on ovlasti u roku od 30 dana od izbora Ëlanova
Savjeta.

Broj 7
»lanak 4.

Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje
kandidata za Ëlanove Gradskog savjeta mladih Grada
Bjelovara stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe
se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".
Klasa: 006-01/07-01/1
Urbroj: 2103/01-02-07-4
Bjelovar, 18. rujna 2007.

»lanak 17.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
"Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEΔA
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

KLASA: 006-01/07-01/1
URBROJ: 2103/01-02-07-3
Bjelovar, 18. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEΔA
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

189.
Na temelju Ëlanka 8. stavka 1. Zakona o savjetima
mladih ("Narodne novine" broj 23/07), Ëlanka 26. stavka
1. toËke 14. Statuta Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik
Grada Bjelovara" broj 8/01, 3/03, 9/05 i 6/07) Gradsko
vijeÊe Grada Bjelovara na 15. sjednici odræanoj 18.
rujna 2007. godine donosi
ODLUKU
o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata
za Ëlanove Gradskog savjeta mladih
Grada Bjelovara
»lanak 1.
PokreÊe se postupak izbora Ëlanova Gradskog savjeta
mladih Grada Bjelovara objavom poziva za predlaganje
kandidata za Ëlanove Gradskog savjeta mladih Grada
Bjelovara.
»lanak 2.
Javni poziv za predlaganje kandidata za Ëlanove
Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara objavit Êe se
u Bjelovarcu i na Web stranici Grada Bjelovara.
»lanak 3.
Tekst javnog poziva za predlaganje kandidata za
Ëlanove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara
sastavni je dio ove Odluke.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE
PRIHODE
190.
Gradsko vijeÊe Grada Bjelovara na svojoj 15.
sjednici odræanoj dana 18. rujna 2007. godine razmatralo
je IzvjeπÊe o izvrπenju ProraËuna Grada Bjelovara u
razdoblju od 01. sijeËnja do 30. lipnja 2007. godine i u
povodu toga donijelo slijedeÊi
ZAKLJU»AK
PrihvaÊa se IzvjeπÊe o izvrπenju ProraËuna Grada
Bjelovara u razdoblju od 01. sijeËnja do 30. lipnja 2007.
godine.
KLASA: 021-05/07-01/4
URBROJ: 2103/01-02-07-4
Bjelovar,18. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEΔA
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.

191.
Na temelju Ëlanka 27. stavka 3. Zakona o muzejima
(“Narodne novine”, broj 142/98) i Ëlanka 26. stavka 1.
toËke 10. Statuta Grada Bjelovara (“Sluæbeni glasnik
Grada Bjelovara”, broj 8/01, 3/03, 9/05 i 6/07), Gradsko
vijeÊe Grada Bjelovara na 15. sjednici odræanoj 18. rujna
2007. godine donijelo je
RJE©ENJE
o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja
Bjelovar
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I.
Mladen Medar, dipl. arheolog i povjesniËar
umjetnosti, iz Bjelovara, imenuje se za ravnatelja
Gradskog muzeja Bjelovar na vrijeme od Ëetiri godine.
II.
Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i
objavit Êe se u “Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara”.
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KLASA: 080-02/07-01/5
URBROJ: 2103/01-02-07-13
Bjelovar, 18. rujna 2007.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEΔA
Antun Koruπec, dipl. politolog, v.r.
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GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA BJELOVARA

227.
Na temelju Ëlanka 48. stavka 1. toËke 4. Statuta
Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada Bjelovara",
broj 8/01, 3/03, 9/05 i 6/07) i Ëlanka 38. stavka 2.
Odluke o komunalnom redu ("Sluæbeni glasnik Grada
Bjelovara", broj 7/05 i 2/06) Gradsko poglavarstvo
Grada Bjelovara na 45. sjednici odræanoj dana 12. rujna
2007. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o odreivanju lokacija i
mjesta za postavljanje pokretnih naprava,
obavljanje pokretne prodaje i odreivanju mjesta
za odræavanje manifestacija, skupova i
prezentacija
»lanak 1.
U Ëlanku 3. stavka 1. Odluke o odreivanju lokacija
i mjesta za postavljanje pokretnih naprava, obavljanje
pokretne prodaje i odreivanju mjesta za odræavanje
manifestacija, skupova i prezentacija “Sluæbeni glasnik
grada Bjelovara”, broj 11/04, 5/05, 9/05 i 3/07).
- u toËki 1. naziv Ulice “Trg Stjepana RadiÊa”
zamjenjuje se nazivom “Trg hrvatskih branitelja”.
- u toËki 2. Ulica “Trg Stjepana RadiÊa” briπe se.
»lanak 2.
U Ëlanku 4. stavku 2. u toËki 2. naziv Ulice “Trg
Stjepana RadiÊa” zamjenjuje se nazivom “Trg hrvatskih
branitelja”.
»lanak 3.
U Ëlanku 6. toËki 3. naziv Ulice “ Trg Stjepana
RadiÊa” zamjenjuje se nazivom “Trg hrvatskih
branitelja”.
U toËki 4. briπe se stavak 2.
»lanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objavit Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".
Klasa: 363-05/04-01/27
Urbroj: 2103/01-01-07-6
Bjelovar, 12. rujna 2007.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG POGLAVARSTVA
–ura AdleπiÊ, v.r.
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228.
Na temelju Ëlanka 284. stavka 1. i Ëlanka 391. stavka
2. Zakona o vlasniπtvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 114/01, 79/06 i 141/06) te Ëlanka 48. stavka 1.
toËke 4. Statuta Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik
Grada Bjelovara", broj 8/01, 3/03, 9/05 i 6/07) Gradsko
poglavarstvo Grada Bjelovara na svojoj 45. sjednici
odræanoj dana 12. rujna 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o prijenosu prava graenja
»lanak 1.
Grad Bjelovar, vlasnik je nekretnine oznaËene kao
k.Ë.br. 3321/2 cesta, povrπine 9063 m", upisane u
z.k.ul.br. 5087 k.o. Grad Bjelovar i ovom Odlukom
prenosi na Poslovni park Bjelovar d.o.o. Bjelovar, Trg
Eugena Kvaternika 6, pravo graenja rekonstrukcije
raskriæja i dijela spoja prometnice od Slavonske ceste do
granice obuhvata UPU zone Jug.
»lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objavit Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara.
KLASA: 340-01/07-01/10
URBROJ: 2103/01-01-07-5
Bjelovar, 12. rujna 2007.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG POGLAVARSTVA
–ura AdleπiÊ, v.r.

229.
Na temelju Ëlanka 48. stavka 1. toËke 10. Statuta
Grada Bjelovara ("Sluæbeni glasnik Grada Bjelovara",
broj 8/01, 3/03, 9/05 i 6/07) i Ëlanka 26. stavka 5.,
Ëlanka 28. stavka 6., Ëlanka 29. stavka 6. Zakona o
ProraËunu ("Narodne novine", broj 96/03), Gradsko
poglavarstvo Grada Bjelovara na 45. sjednici odræanoj
12. rujna 2007. godine donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za donoπenje
Plana razvojnih programa, Planova nabave,
Plana radnih mjesta i Prijedloga ProraËuna
Grada Bjelovara
za razdoblje 2008. - 2010. godine
I.
Osniva se Povjerenstvo za donoπenja plana razvojnih
programa, planova nabave, plana radnih mjesta korisnika
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ProraËuna i prijedloga ProraËuna Grada Bjelovara za
razdoblje 2008. - 2010. godine u slijedeÊem sastavu:
1. Zlatko Barila, ing.gra. - za predsjednika;
2. Tomislav JunkoviÊ, dipl.oec. - za Ëlana;
3. Stjepan Grula, prof. - za Ëlana;
4. Mirko »orba, dipl.ing.gra. - za Ëlana;
5. Sonja Novak, dipl.vet.med. - za Ëlana;
6. Verica Burulic, dipl.iur. - za Ëlana;
7. Mirela MilkoviÊ, dipl.oec. - za Ëlana;
8. Jadranka Mataπin, dipl.oec. - za Ëlana;
9. Ivan TkaliËanac, dipl.ing.stroj. - za Ëlana.
II.
Zadatak Povjerenstva je da razmotri prijedloge
planova razvojnih programa, plana nabave, plana radnih
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mjesta korisnika ProraËuna i da ih donese, da razmotri
prijedloge proraËuna korisnika ProraËuna, prijedloge
proraËuna upravnih odjela Grada Bjelovara, te izradi
prijedlog ProraËuna Grada Bjelovara.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i
objavit Êe se u "Sluæbenom glasniku Grada Bjelovara".
KLASA: 022-05/07-01/14
URBROJ: 2103/01-03-07-4
Bjelovar, 12. rujna 2007.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG POGLAVARSTVA
–ura AdleπiÊ, v.r.

.
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SADRÆAJ
Stranica
GRADSKO VIJEΔE
GRADA BJELOVARA
186. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada
Bjelovara za 2007. godinu;
187. Odluka o proglaπenju 29. rujna Danom
bjelovarskih branitelja;
188. Odluku o osnivanju Gradskog savjeta mladih
Grada Bjelovara;
189. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje
kandidata za Ëlanove Gradskog savjeta
mladih Grada Bjelovara;
190. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o izvrπenju
ProraËuna Grada Bjelovara u razdoblju od
01. sijeËnja do 30. lipnja 2007.;
191. Rjeπenje o imenovanju ravnatelja Gradskog
muzeja Bjelovar ;

Stranica
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA BJELOVARA

1
5
5

8

8

227. Odluka o izmjeni Odluke o odreivanju
lokacija i mjesta za postavljanje pokretnih
naprava, obavljanje pokretne prodaje i
odreivanju mjesta za odræavanje manifestacija, skupova i prezentacija;
228. Odluka o prijenosu prava graenja;
229. Odluka o osnivanju Povjerenstva za donoπenje Plana razvojnih programa, Planova
nabave, Plana radnih mjesta i Prijedloga
ProraËuna Grada Bjelovara za razdoblje
2008. - 2010. godine.

8

Sluæbeni glasnik Grada Bjelovara • IzdavaË: Grad Bjelovar, Ulica Ivana GunduliÊa 1, 43000 Bjelovar,
tel. 043/244 370 • Glavna i odgovorna urednica: Verica Burulic • Pretplata za 2007. godinu iznosi 300,00
kuna i uplaÊuje se na æiro-raËun broj 2402006-1802400001 - Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar •
Poπtarina plaÊena u poπti 43000 Bjelovar.
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