REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za dodjelu nagrada i javnih priznanja
KLASA: 021-01/18-01/41
URBROJ: 2103/01-02-18-3
Bjelovar, 28. kolovoza 2018.
GRADSKOM VIJEĆU GRADA BJELOVARA
Na temelju članka 22. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10) Odbor za dodjelu nagrada i javnih
priznanja na 4. sjednici održanoj 28. kolovoza 2018. godine utvrdio je

PRIJEDLOGE
za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara
I.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» Antunu Vujnoviću, obrtniku iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe
na području gospodarstva.
II.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» dr.sc. Željku Karauli iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na
području znanosti.
III.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» Branku Medaku (posmrtno), za izuzetne uspjehe na području
kulture.
IV.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» Ogranku Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora Bjelovar, za
izuzetne uspjehe na području odgoja i obrazovanja.
V.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» dr.sc. Borisu Kirinu, dr.med. iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe
na području zdravstva.

VI.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» Kuglačkom klubu „Bjelovar“, za izuzetne uspjehe na području
sporta.
VII.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» Željku Čerepinku iz Bjelovara, za izuzetan doprinos u
Domovinskom ratu.
VIII.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete „Grb
Grada Bjelovara“ Željku Pleskaltu, profesoru povijesti i socijologije iz Bjelovara,
za izuzetne uspjehe na području arhivistike.
IX.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Daliboru Čermaku, obrtniku iz Bjelovara, za značajan doprinos na
području gospodarstva.
X.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Ljerki Ljevaković-Baričević iz Bjelovara, za značajan doprinos u radu sa
stradalnicima Domovinskog rata.
XI.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Slavenu Klobučaru iz Tomaša, za značajan doprinos na području kulture.
XII.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Zlatku Saboloviću, dipl.oec. iz Bjelovara, za značajan doprinos na
području kulture.
XIII.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Dječjem vrtiću „Osmijeh“, za značajan doprinos na području odgoja i
obrazovanja.

PREDSJEDNICA
Lidija Novosel, prof.

OBRAZLOŽENJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA BJELOVARA ZA
2018. GODINU
I.
ANTUN VUJNOVIĆ vlasnik je tokarsko strojobravarske radionice koja ove
godine obilježava 50 godina neprekidnog rada tijekom kojeg je ovaj obrt ostavio
neizbrisiv trag u gospodarstvu Bjelovara i njegove okolice. Ova tokarsko
strojobravarska radiona je temeljem stalne discipline u financijskom poslovanju
dobitnik certifikata AAA bonitetne izvrsnosti što je oznaka ekonomske kvalitete
poslovnog subjekta. Od primarne lokacije nedaleko centra grada gdje je obrt
osnovan, posao obrta je proširen i na izdvojenu lokaciju. Od početnih 5 radnika, obrt
danas zapošljava 15 radnika.
Zbog svih navedenih činjenica, predlažemo Gradskom vijeću Grada Bjelovara
dodjelu Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» Antunu Vujnoviću, obrtniku iz
Bjelovara, za izuzetan doprinos na području gospodarstva.
II.
ŽELJKO KARAULA rođeni je Bjelovarčanin koji je osnovnu i srednju školu
završio u svom rodnom gradu. Nakon završetka Filozofskog fakulteta u Zagrebu
stekao je naziv profesor povijesti i filozofije. Poslijediplomski studij povijesti upisao je
2008. godine na Hrvatskim studijima, a doktorsku disertaciju obranio je 2015. godine.
2016. godine je izabran u zvanje znanstveni suradnik. Kao mladi znanstvenik
izuzetno je aktivan o čemu svjedoče sudjelovanja na domaćim i međunarodnim
skupovima, sudjelovanje u znanstvenim projektima i objavljena djela (monografije,
uredničke knjige, 14 članaka u zbornicima radova, 74 izvornih i stručnih članaka i
dr.). Surađuje sa Zavodom za znanstveno istraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
kojem predlaže znanstvenoistraživački projekt Povijest Bjelovara od njegova
utemeljenja do kraja Domovinskog rata, a čiji je rezultat monografija Povijest
Bjelovara.
Kao mladi znanstvenik dr.sc. Željko Karaula je izuzetno privržen svome gradu
te se predlaže Gradskom vijeću Grada Bjelovara da se dr.sc. Željku Karauli iz
Bjelovara dodijeli Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» za izuzetne uspjehe na
području znanosti.
III.
BRANKO MEDAK rođen je 1940. godine u Ivancu. Osnovnu školu završava u
Bjelovaru, a srednju školu za primijenjenu umjetnost te Pedagošku akademiju
završava u Zagrebu. Svoj radni vijek likovnog pedagoga počinje u Prgomelju, a
nastavlja ga u OŠ Kapela i IV. osnovnoj školi Bjelovar.
Bjelovarčanima je najviše znan kao karikaturist. Njegov Mato nas je 42 godine,
pod njegovim perom, uveseljavao britkom satirom na temu dnevnih gradskih
događanja i aktualnosti. Kao karikaturista osvojio je niz nagrada: "Polet" (1957) - 2.
nagrada, "Polet" (1958) - 3. nagrada, "Polet" (1959) - 2. nagrada, Tolentino, Italija
(1990) - specijalna nagrada, Foligno, Italija (1990) - specijalna nagrada, Sv. Ivan
Zelina (1991) - specijalna nagrada, Sv.Ivan Zelina (1992) - 2. nagrada, Bjelovar
(1993) - 3. nagrada, Bjelovar (1994) - 2. nagrada, Bjelovar (1996) - 3. nagrada,
Bjelovar (1998) - zlatna vinska mušica i dr. Medak je radio u enigmatskim
časopisima, ilustrirao knjige, ali vinogradari ga prepoznaju po „Martinjskoj mapi“ čiju

unikatnost i nakon tri i pol desetljeća predstavljaju šaljive provokativne karikature sa
seksi dogodovštinama vezanim uz vino i radnje u vinogradu i klijeti.
Zbog svega navedenog predlažemo Gradskom vijeću Grada Bjelovara da se
Branku Medaku dodijeli Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» posthumno, za
izuzetne uspjehe na području kulture.
IV.
HRVATSKI PEDAGOŠKO-KNJIŽEVNI ZBOR jedna je od najutjecajnijih
ustanova i najstarija učiteljska udruga u Hrvatskoj, utemeljena 1871. U Bjelovaru
Ogranak HPKZ-a djeluje od 1992. godine. Ogranak Hrvatskoga pedagoškoknjiževnog zbora Bjelovar tijekom proteklih 25 godina postao je prepoznatljiv na
nacionalnoj razini i to izdavanjem stručnog časopisa Bjelovarski učitelj (gotovo jedini
takve vrste u Hrvatskoj), osnivanjem Centra za cjeloživotno obrazovanje
(organizacija modularnih predavanja istaknutih pedagoških stručnjaka te stručnih
skupova), te predškolske sekcije (organizacija stručnog usavršavanja za predškolske
djelatnike). Svi članovi HPKZ-a ogranak Bjelovar volonterski obavljaju svoje zadaće.
Zbog svih navedenih činjenica, ali i zbog zadaće promicanja učiteljskog
poziva predlažemo Gradskom vijeću Grada Bjelovara da se Ogranku Hrvatskoga
pedagoško-književnog zbora Bjelovar dodijeli Zlatna plaketa «Grb Grada
Bjelovara», za izuzetne uspjehe na području odgoja i obrazovanja.
V.
BORIS KIRIN iz Bjelovara istaknuti je specijalist ortoped, predavač na Visokoj
tehničkoj školi i sportski radnik. Rođen je u Bjelovaru te je cijeli svoj radni vijek
liječnika specijalista proveo u svom gradu, pomažući građanima Bjelovara i okolice.
Uz rad u zdravstvu Boris Kirin aktivan je i u zajednici: djelovanjem kroz Rotary club
Bjelovar, Rukometni klub, Atletski klub. Posebno se ističe u radu sa sportašima s
invaliditetom. Član je i liječnik Hrvatske paraolimpijske reprezentacije, te je svojim
znanjem, trudom i zalaganjem pomogao sportašima s invaliditetom da ostvare svoj
maksimum te osvoje mnoga priznanja i medalje.
Zbog svih njegovih kvaliteta predlažemo Gradskom vijeću Grada Bjelovara
dodjelu Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» dr.sc. Borisu Kirinu, dr.med. iz
Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području zdravstva.
VI.
KUGLAČKI KLUB „BJELOVAR“ ove godine slavi 50 godina rada i
djelovanja. Tijekom godina promiču kuglački sport, okupljaju igrače i zaljubljenike te
od 2013. godine sudjeluju u Prvoj hrvatskoj kuglačkoj ligi. Klub veliku pozornost
posvećuje mlađim uzrasnim kategorijama, te već osam godina provode projekt Škola
kuglanja. Članovi Kluba nastupali su u sklopu reprezentacije na Svjetskom
kadetskom prvenstvu, Svjetskom juniorskom prvenstvu. Članovi Kluba kao i ekipa
Kuglačkog kluba „Bjelovar“ proglašavani su za najbolje sportaše grada Bjelovara i
Bjelovarsko-bilogorske županije, a Klub je nositelj mnogih društvenih priznanja.
Zbog svih dosadašnjih uspjeha predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara
dodjela Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» Kuglačkom klubu „Bjelovar“, za
izuzetne uspjehe na području sporta.

VII.
ŽELJKO ČEREPINKO se kao mladić od 20 godina priključio kao dragovoljac
105. brigadi Hrvatske vojske 1991. godine. Kao pripadnik 105.-te sudjeluje u svim
ratnim operacijama na zapadno i istočnom slavonskom bojištu. 1993. godine prelazi
u sastav 7. gardijske brigade te sudjeluje u ratnim operacijama na južnom bojištu
(Ljeto 95., Oluja, Maestral). Dva puta je ranjen: 1993. u zadarskom zaleđu, 1994. na
južnom bojištu. Umirovljen je 2007. godine u činu bojnika. Ima status hrvatskog
ratnog vojnog invalida. Aktivan je član HVIDR-e Bjelovar, trener je seniora NK
„Bilogorac“ iz Velikog Trojstva.
Obzirom na njegov izuzetan doprinos u Domovinskom ratu predlažemo
Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
Željku Čerepinku iz Bjelovara.
VIII.
ŽELJKO PLESKALT dugogodišnji je ravnatelj Državnog arhiva u Bjelovaru.
Tijekom svog rada u Državnom arhivu osuvremenio je rad, stvorio materijalnotehničke uvjete za čuvanje arhivske građe. Surađivao je s različitim institucijama na
području Bjelovara, te sudjelovao u organizaciji različitih izložbi, uređivanju knjiga, a
posebnu pozornost posvetio je zaštiti i očuvanju sjećanja na Domovinski rat. Kao
aktivni sudionik Domovinskog rata spašavao je arhivsku građu s područja Pakraca.
Zbog svog dugogodišnjeg predanog rada, čuvanja dokumenata i naše
povijesti predlažemo Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjelu Zlatne plakete „Grb
Grada Bjelovara“ Željku Pleskaltu, profesoru povijesti i socijologije iz Bjelovara,
za izuzetne uspjehe na području arhivistike.
IX.
DALIBOR ČERMAK vlasnik je obrta Elektroradionica koji na području
Bjelovara uspješno djeluje 25 godina. Zapošljava 2 radnika. On je čovjek koji voli
svoj posao, odličan je majstor, pouzdan i marljiv. Jedan je od 9 imenovanih
ambasadora naukovanja koji od 1995. godine osposobljava učenike za zanimanje
elektroinstalater. Tijekom 25 godina osposobio je 30-tak učenika. U promocijama
obrtničkih zanimanja aktivan je kao majstor učitelj, a svojim primjerom i iskustvom
daje poticaj da se aktivno uključe u provedbu izobrazbe.
Zbog svih njegovih kvaliteta predlažemo Gradskom vijeću Grada Bjelovara
dodjelu Pečata Grada Bjelovara Daliboru Čermaku, obrtniku iz Bjelovara, za
značajan doprinos na području gospodarstva.
X.
LJERKA LJEVAKOVIĆ-BARIČEVIĆ 23 godine radi sa stradalnicima
Domovinskog rata, a posebno s hrvatskim braniteljima. Tijekom svog radnog vijeka
pružala je pravnu i socijalnu zaštitu HRVI i hrvatskim braniteljima i ostalim
stradalnicima iz Domovinskog rata. Sudjeluje i provodi različite projekte, javno
promiče prava stradalničke i braniteljske populacije, kontinuirano radi na edukaciji te
podizanju pozitivne svijesti šire društvene zajednice o Domovinskom ratu.
Obzirom na dugogodišnji kontinuirani rad na ostvarivanju prava stradalničke i
braniteljske populacije grada Bjelovara, predlažemo Gradskom vijeću Grada

Bjelovara dodjelu Pečata Grada Bjelovara Ljerki Ljevaković- Baričević iz
Bjelovara, za značajan doprinos u radu sa stradalnicima Domovinskog rata.
XI.
SLAVEN KLOBUČAR je bjelovarski pjesnik i kulturni djelatnik koji više od 10
godina doprinosi razvoju kulturnog života grada Bjelovara te kroz brojne nastupe i
djelovanje promovira grad Bjelovar diljem naše domovine.
Do sada je izdao dvije knjige pjesama, a književni radovi objavljeni su u
brojnim časopisima i zbornicima. Svoj rad kroz Maticu hrvatsku pokazao je na način
da je uredio sedam knjiga bjelovarskih autora. Četiri puta organizirao je kulturnoknjiževnu manifestacije Pjesnici u Tomašu. Bavi se istraživanjem običaja i folklora
našeg kraja. Radio je i kao suradnik na izradi turističkog kataloga „Bjelovar i
Bilogora“. Obnaša dužnost tajnika Vijeća ogranaka Matice Hrvatske, tajnika ogranka
Matice hrvatske Bjelovar te ZUK-a.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Slavenu Klobučaru iz Tomaša, za značajan doprinos na području kulture.
XII.
ZLATKO SABOLOVIĆ informatičar je u Ministarstvu unutarnjih poslova. Svoj
posao radi odgovorno i ozbiljno. Dragovoljac je i sudionik Domovinskog rata. No u
slobodno vrijeme, Zlatko Sabolović je izuzetan slikar amater.
Dugogodišnji je predsjednik Likovnog udruženja Bjelovar koje okuplja slikare
amatere s područja Grada Bjelovara i okolice. Organizira humanitarne akcije, donira
svoja djela u plemenite svrhe, sudjeluje na preko 80 skupnih izložbi, a do sada je
imao i 15 samostalnih izložbi. Bio je dopredsjednik Zajednice kulturno-umjetničkih
udruga BBŽ, član je Izvršnog odbora ZUK Bjelovar, urednik je likovne monografije
LUB-a povodom 20 godina djelovanja.
Zbog dugogodišnjeg aktivnog rada predlažemo Gradskom vijeću Grada
Bjelovara dodjelu Pečata Grada Bjelovara Zlatku Saboloviću, dipl.oec. iz
Bjelovara, za značajan doprinos na području kulture.
XIII.
DJEČJI VRTIĆ „OSMIJEH“ je predškolska ustanova u kojoj se provode
programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od godine dana do
polaska u školu. Provode različite programe usmjerene razvoju dječjih potencijala.
Veliku pažnju posvećuju razvoju kvalitetnih odnosa s roditeljima djece i sa
zajednicom u cjelini. Posebno potiču razvoj ekološke svijesti kod djece, a ove godine
stekli su status Međunarodne eko škole te su ponosni vlasnici Zelene zastave.
Zbog izuzetnog rada na području predškolskog odgoja i obrazovanje, predlaže
se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada Bjelovara Dječjem vrtiću
„Osmijeh“, za značajan doprinos na području odgoja i obrazovanja.

PREDSJEDNICA
Lidija Novosel, prof.

IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA DODJELU NAGRADA I JAVNIH PRIZNANJA
GRADA BJELOVARA

U pripremi prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara u 2018.
godini, Odbor za dodjelu nagrada i javnih priznanja održao je dvije sjednice.
Na sjednici održanoj 21. svibnja 2018. godine Odbor je donio Odluku o
raspisivanju javnog poziva za dodjelu javnih priznanja s rokom za podnošenje
poticaja do 17. kolovoza 2018. godine.
Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada
Bjelovara objavljen je u „Bjelovarskom tjedniku“ od 24. svibnja 2018. godine te na
web i facebook stranici Grada Bjelovara.
Na isti je pristiglo 27 pravovaljanih poticaja. O pravovaljanim poticajima Odbor
za dodjelu nagrada i javnih priznanja raspravljao je na sjednici održanoj 28. kolovoza
2018. godine.
Sjednici je bilo nazočno 4 od 7 članova Odbora.
Nakon razmatranja pristiglih poticaja Odbor je jednoglasno utvrdio ukupno 12
prijedloga za dodjelu javnih priznanja i to 7 prijedloga za dodjelu Zlatne plakete „Grb
Grada Bjelovara“ i 5 prijedloga za dodjelu Pečata Grada Bjelovara. Jedan prijedlog
za dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“ donesen je sa 3 „glasa“ za i 1
glasom „protiv“.
Ovo Izvješće sastavni je dio Prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

PREDSJEDNICA
Lidija Novosel, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

- Prijedlog Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
__. sjednici održanoj ____ rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara»

I.
Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Antunu Vujnoviću,
obrtniku iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području gospodarstva.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom
glasniku Grada Bjelovara».

KLASA: 061-01/18-01/25
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar, ___rujna 2018.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

- Prijedlog Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
__. sjednici održanoj ____ rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara»

I.
Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se dr.sc. Željku Karauli iz
Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području znanosti.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom
glasniku Grada Bjelovara».

KLASA: 061-01/18-01/16
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar, ___rujna 2018.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

- Prijedlog Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
__. sjednici održanoj ____ rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara»

I.
Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Branku Medaku
(posmrtno), za izuzetne uspjehe na području kulture.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom
glasniku Grada Bjelovara».

KLASA: 061-01/18-01/19
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar, ___rujna 2018.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

- Prijedlog Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
__. sjednici održanoj ____ rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara»

I.
Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Ogranku Hrvatskoga
pedagoško-književnog zbora Bjelovar, za izuzetne uspjehe na području odgoja i
obrazovanja.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom
glasniku Grada Bjelovara».

KLASA: 061-01/18-01/07
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar, ___rujna 2018.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

- Prijedlog Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
__. sjednici održanoj ____ rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara»

I.
Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se dr.sc. Borisu Kirinu,
dr.med. iz Bjelovara za izuzetne uspjehe na području zdravstva.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom
glasniku Grada Bjelovara».

KLASA: 061-01/18-01/10
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar, ___rujna 2018.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

- Prijedlog Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
__. sjednici održanoj ____ rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara»

I.
Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Kuglačkom klubu
„Bjelovar“, za izuzetne uspjehe na području sporta.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom
glasniku Grada Bjelovara».

KLASA: 061-01/18-01/20
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar, ___rujna 2018.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

- Prijedlog Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
__. sjednici održanoj ____ rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara»

I.
Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Željku Čerepinku iz
Bjelovara, za izuzetan doprinos u Domovinskom ratu.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom
glasniku Grada Bjelovara».

KLASA: 061-01/18-01/08
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar, ___rujna 2018.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

- Prijedlog Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
__. sjednici održanoj ____ rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara»

I.
Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Željku Pleskaltu,
profesoru povijesti i socijologije iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području
arhivistike.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom
glasniku Grada Bjelovara».

KLASA: 061-01/18-01/14
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar, ___rujna 2018.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

- Prijedlog Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
__. sjednici održanoj ____ rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.
Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Daliboru Čermaku, obrtniku iz Bjelovara,
za značajan doprinos na području gospodarstva.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom
glasniku Grada Bjelovara».

KLASA: 061-01/18-01/09
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar, ___rujna 2018.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

- Prijedlog Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
__. sjednici održanoj ____ rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.
Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Ljerki Ljevaković-Baričević iz Bjelovara,
za značajan doprinos na području rada sa stradalnicima Domovinskog rata.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom
glasniku Grada Bjelovara».

KLASA: 061-01/18-01/05
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar, ___rujna 2018.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

- Prijedlog Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
__. sjednici održanoj ____ rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.
Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Slavenu Klobučaru iz
značajan doprinos na području kulture.

Tomaša, za

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom
glasniku Grada Bjelovara».

KLASA: 061-01/18-01/13
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar, ___rujna 2018.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

- Prijedlog Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
__. sjednici održanoj ____ rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.
Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Zlatku Saboloviću, dipl.oec. iz Bjelovara,
za značajan doprinos na području kulture.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom
glasniku Grada Bjelovara».

KLASA: 061-01/18-01/11
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar, ___rujna 2018.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

- Prijedlog Na temelju članka 22. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na
__. sjednici održanoj ____ rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.
Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Dječjem vrtiću „Osmijeh“, za značajan
doprinos na području odgoja i obrazovanja.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom
glasniku Grada Bjelovara».

KLASA: 061-01/18-01/22
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar, ___rujna 2018.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

