
 
 

 
 

 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 026-01/19-01/1 
URBROJ: 2103/01-01-19-3 
Bjelovar, 14. svibnja 2019.   
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
 

PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o upravljanju, 
povremenom zakupu, korištenju i davanju na uporabu društvenih domova na području 
mjesnih odbora Grada Bjelovara 

 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o izmjeni Odluke o 

upravljanju, povremenom zakupu, korištenju i davanju na uporabu društvenih domova 
na području mjesnih odbora Grada Bjelovara i u povodu toga donio sljedeći  

 
 

      ZAKLJUČAK  
 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o upravljanju, povremenom 
zakupu, korištenju i davanju na uporabu društvenih domova na području mjesnih 
odbora Grada Bjelovara i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Sonja Novak.  
 

 

 

         GRADONAČELNIK 
 

                                Dario Hrebak 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 G R A D  B J E L O V A R  

 Upravni odjel za gospodarstvo 

 

 

 

KLASA: 026-01/19-01/01 

URBROJ: 2103/01-05/5-19-2 

Bjelovar, 09.05.2019. godine. 

GRADONAČELNIK 

Dario Hrebak 

-ovdje- 

 

 

 

PREDMET: Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o upravljanju, povremenom zakupu, korištenju i 

davanju na uporabu društvenih domova na području mjesnih odbora Grada 

Bjelovara 

 

 

 

U privitku dostavljamo Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o upravljanju, povremenom 

zakupu, korištenju i davanju na uporabu društvenih domova na području mjesnih odbora Grada 

Bjelovara, te predlažem da je utvrdite kao Prijedlog i uputite Gradskom vijeću Grada Bjelovara 

na razmatranje i donošenje. 

 

Pripremio: 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo 

Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif. 

 

PROČELNICA 

Sonja Novak, dr.vet.med. 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                 GRAD BJELOVAR 

                 GRADSKO VIJEĆE 

 

- NACRT 

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 

Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 16. sjednici održanoj 

________. 2019. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o upravljanju, povremenom zakupu, korištenju i davanju na 

uporabu društvenih domova na području mjesnih odbora Grada Bjelovara 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o upravljanju, povremenom zakupu, korištenju i davanju na uporabu društvenih 

domova na području mjesnih odbora Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, 

broj 2/19), članak 17. mijenja se i glasi: 

 

Vrijeme korištenja i povremenog zakupa društvenih domova (Antun Gustav Matoš, Dr. 

Ante Starčević, Knez Domagoj i Stjepan Radić) u centru grada, ograničava se na vrijeme od 8 

do 24 sata. U iznimnim slučajevima može biti i dulje uz odobrenje Gradonačelnika. 

Vrijeme korištenja i povremenog zakupa ostalih društvenih domova na područjima 

mjesnih odbora Grada Bjelovara nije ograničeno. 

 

 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Grada Bjelovara". 

 

KLASA: 026-01/19-01/01 

UR.BROJ: 2103/01-02-19-1 

Bjelovar, _______ 2019. 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 

Ante Topalović, univ.bacc.oec 

  



 
 

 
 

OBRAZLOŽENJE 

 

Odlukom o upravljanju, povremenom zakupu, korištenju i davanju na uporabu 

društvenih domova na području mjesnih odbora Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada 

Bjelovara”, broj 2/19), koja je u primjeni od 01. travnja 2019. godine, uređen je: način i uvjeti 

davanja u povremeni zakup, korištenje i davanje na uporabu prostora društvenih domova 

(sportske dvorane i ostale dvorane) na području mjesnih odbora Grada Bjelovara, održavanje 

društvenih domova, obveze zakupaca i ostalih korisnika i ostale odredbe. 

Tijekom primjene nove Odluke pristiglo je više primjedbi i prigovora na novo vrijeme 

korištenja i povremenog zakupa društvenih domova (koje je ograničeno do 24 sata). Temeljem 

navedenog predlažemo da se samo za društvene domove u centru grada: Antun Gustav Matoš, 

Dr. Ante Starčević, Knez Domagoj i Stjepan Radić centru grada, zadrži ograničenje korištenja 

i povremenog zakupa na vrijeme od  8 do 24 sata, uz mogućnost da Gradonačelnik u iznimnim 

slučajevima može odobriti dulje vrijeme korištenja i povremenog zakupa. Za ostale društvene 

domove vrijeme korištenja se ne bi ograničavalo. 

 

Pripremio: 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo 

Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif. 

 

PROČELNICA 

Sonja Novak, dr.vet.med. 

 

 

 


