REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za dodjelu nagrada i javnih priznanja
KLASA: 021-01/19-01/37
URBROJ: 2103/01-02-19-3
Bjelovar, 27. kolovoza 2019.
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 6. sjednici održanoj 27. kolovoza 2019. godine utvrdio je

PRIJEDLOGE
za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara
I.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» trgovačkom društvu Prima Commerce d.o.o. Bjelovar, za
izuzetne uspjehe na području gospodarstva.
II.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» Valeriji Turk-Presečki, dipl.povjesničarki iz Bjelovara, za
izuzetne uspjehe na području znanosti.
III.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» Vjeruški Štivić, odgajateljici predškolske djece i magistri
knjižničarstva iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području odgoja i obrazovanja.
IV.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» Marinku Iličiću, dipl.politologu i višem knjižničaru iz Bjelovara,
za izuzetne uspjehe na području kulture.

V.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» Petru Rajiću iz Bjelovara, za izuzetan doprinos u Domovinskom
ratu.
VI.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» Atletskom klubu „Bjelovar“, za izuzetne uspjehe na području
sporta.
VII.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Predragu Vugliću iz Bjelovara, za značajan doprinos u Domovinskom
ratu.
VIII.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Krešimiru Večeku iz Bjelovara, za značajan doprinos na području kulture.
IX.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Društvu Naša djeca Bjelovar, za značajan doprinos na području odgoja i
obrazovanja i promicanja dječjih prava.
X.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Tomislavu Vrapcu, prof. violine iz Bjelovara, za značajan doprinos na
području humanitarnog rada.
XI.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Društvu esperantista Bjelovara, za značajan doprinos na području
kulture.

PREDSJEDNICA
Lidija Novosel, prof.

OBRAZLOŽENJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA BJELOVARA ZA
2019. GODINU
I.
Prima Commerce d.o.o. Bjelovar najveći je poslovni sustav proizvodnje i
prodaje namještaja u regiji, osnovan 1995. godine u Bjelovaru. Svoja rješenja za
interijere prodaje kroz vlastite maloprodajne mreže u Hrvatskoj (57 salona) i
Makedoniji (8 salona). Izvoze namještaj u gotovo sve zemlje Europske unije pa i u
SAD. Streme izvrsnosti u svim poljima – počevši od koncepta i razvoja proizvoda,
preko proizvodnje, logistike i transporta, prodaje, edukacije, podržavajućih aktivnosti
te promocije svojih proizvoda. Neprestano ulažu u razvoj, osluškuju želje i potrebe
kupaca koristeći vrhunske materijale i inventivan dizajn uz pružanje potpune usluge
svojim kupcima. Imaju više od 1.800 zaposlenika.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» trgovačkom društvu Prima Commerce d.o.o., za izuzetne
uspjehe na području gospodarstva.

II.
Valerija Turk-Presečki nastavnica je povijesti u Medicinskoj školi u Bjelovaru.
Tijekom svog radnog vijeka ostvarila je izvrsne rezultate u radu s učenicima kroz
različite projekte i natjecanja. Članica je županijskih i državnih povjerenstava za
natjecanja iz povijesti. Svoju ljubav prema povijesti iskazuje nastavkom školovanja
na doktorskom studiju povijesti. Objavljuje niz stručnih i znanstvenih radova domaćim
i inozemnim časopisima. Surađuje sa Zavodom za znanstveno-istraživački i
umjetnički rad u Bjelovaru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zbog svog
vrsnog rada imenovana je profesorom savjetnikom te članicom Stručne radne
skupine za povijest u sklopu cjelovite kurikularne reforme te Mentorske radne
skupine za provođenje eksperimentalnog programa Škola za život.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» Valeriji Turk-Presečki, dipl.povjesničarki iz Bjelovara, za
izuzetne uspjehe na području znanosti.
III.
Vjeruška Štivić voditeljica je Dječjeg odjela Narodne knjižnice „Petar
Preradović“ u Bjelovaru. Uz to što je magistra bibliotekarstva ona je završila studij za
odgajatelja djece predškolske dobi. Aktivna je u radu strukovnih udruga, a na
stručnim skupovima prenosi iskustvo rada sa Dječjeg odjela te objavljuje radove u
stručnim glasilima. Aktivna je volonterka Društva naša djeca Bjelovar. Članica je
Koordinacijskog odbora Grad Bjelovar u akciji Gradovi i općine- prijatelji djece te
voditeljica Dječjeg gradskog vijeća. Osmislila je niz pedagoških programa i projekata
namijenjenih djeci i mladima koji se provode na Dječjem odjelu. Kroz te programe u
posljednjih dvadeset godina prošlo je stotine djece koji se uvijek i rado vraćaju u
knjižnicu.

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» Vjeruški Štivić, odgajateljici predškolske djece i magistri
knjižničarstva iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području odgoja i obrazovanja.

IV.
Marinko Iličić sedam mandata je na čelu jedne od najvažnijih kulturnih
ustanova u Bjelovaru. Kroz ovaj dugi niz godina pod vodstvom Marinka Iličića
Narodna knjižnica „Petra Preradovića“ ostvaruje kontinuiran napredak: od proširenja i
renoviranja prostora, povećanja broja zaposlenih, a samim tim i pružanja većeg broja
kvalitetnih usluga građanstvu Bjelovara i okolnih općina kojima je svijet knjižnice
dostupan bibliobusnom službom. Pod njegovim vodstvom, a u suradnji s kolegama iz
knjižnice, ostvaruje se izuzetno bogat kulturno- umjetnički program kroz godinu.
Stručne i novinarske radove objavljuje u Bjelovarskom zborniku, Bjelovarskom
učitelju, Knjižničaru i drugima. Aktivan je član strukovnih udruga te Kulturnog vijeća
grada Bjelovara te je aktivno sudjelovao u kulturnom razvitku grada Bjelovara.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» Marinku Iličiću, dipl.politologu i višem knjižničaru iz Bjelovara,
za izuzetne uspjehe na području kulture.
V.
Dragovoljac Domovinskog rata Petar Rajić priključio se 1. srpnja 1991. godine
105. brigadi Hrvatske vojske. Kao pripadnik navedene postrojbe sudjelovao je u
ratnim operacijama na zapadno- slavonskom i istočno-slavonskom bojištu te
Posavini. 1992. prelazi u profesionalni sastav 7. gardijske brigade HV te sudjeluje u
ratnim operacijama na području zadarskog zaleđa i na južnom bojištu. Ranjen je u
studenom 1993. Temeljem ranjavanja priznat mu je status hrvatskog ratnog vojnog
invalida 100% II. Skupine. Odlikovan je brojnim priznanjima za izuzetan doprinos u
Domovinskom ratu. Član je predsjedništva Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog
rata Bjelovar.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» Petru Rajiću iz Bjelovara, za izuzetan doprinos u Domovinskom
ratu.
VI.
Atletski klub „Bjelovar“ već gotovo 40. godina okuplja u svim dobnim
kategorijama veliki broj mladih atletičara i atletičarki. Jedan je od najboljih i
najtrofejnijih sportskih kolektiva u Gradu Bjelovaru. Već godinama postižu vrhunske
rezultate osvojivši do sada preko 500 medalja, a preko 150 atletičara i atletičarki su
bili državni prvaci, preko 180 viceprvaci, preko 170 brončani. Klub je dao 36 državnih
reprezentativaca koji su postigli 19 državnih rekorda. Briga o mladima, stvaranje
sportaša razvijanje ljubavi prema sportu i atletici temelj je ovog kluba.

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb
Grada Bjelovara» Atletskom klubu „Bjelovar“, za izuzetne uspjehe na području
sporta.
VII.
Predrag Vuglić 1993. uključuje se u obranu Hrvatske kao pripadnik
profesionalnog sastava 7. gardijske brigade HV. Sudjelovao je u ratnim operacijama
na području zadarskog zaleđa i na južnom bojištu. Ranjen je 1995. temeljem čega
mu je priznat status hrvatskog ratnog vojnog invalida. Umirovljen je 1997. u činu
narednika. Za izuzetne pothvate u Domovinskom ratu odlikovan je brojnim
priznanjima. Član je predsjedništva Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata
Bjelovar te Hrvatske udruge vojnih minijaturista na državnoj i međunarodnoj razini.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Predragu Vugliću iz Bjelovara, za značajan doprinos u Domovinskom
ratu.
VIII.
Krešimir Veček jedan je od osnivača Društva za očuvanje hrvatske vojne
tradicije. Kao veliki domoljub inicirao je osnivanja stalnog muzejskog postava
Domovinskog rata u čijoj je realizaciji sudjelovao punim srcem, kao koautor tehničkog
rješenja te realizatora. Svojim volonterskim radom dao velik doprinos očuvanju
vrijednosti i digniteta Domovinskog rata kako na prostoru Bjelovara tako i na prostoru
Republike Hrvatske.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Krešimiru Večeku iz Bjelovara, za značajan doprinos na području kulture.
IX.
Društvo naša djeca Bjelovar nakon dugogodišnje stanke obnovilo je rad
2010. godine. To je dragovoljna, nevladina, humanitarna i edukativna udruga roditelja
i prijatelja djece, koja za opću korist promiče i vodi akcije i aktivnosti namijenjene
dobrobiti djece. Svoj rad temelje na stopostotnom volonterskom radu. Društvo naša
djeca jedna je od stožernih udruga zaslužnih za stjecanje statusa „Bjelovar- grad
prijatelj djece“. Provode niz edukativnih projekata: Dječja karta grada Bjelovara,
Slikovnica o gradu Bjelovaru, Bjelovar u očima djeteta, Za osmijeh djeteta u bolnici, a
organiziraju i: Cvjetni korzo, Dječji tjedan, Doček dječje Nove godine. Sudjelovanje u
vođenju i radu Dječjeg gradskog vijeća te osnivanjem dječjeg foruma „Bijeli vitezovi“
promiču prava djece te osiguravaju da se dječji glas čuje u zajednici.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Društvu Naša djeca Bjelovar, za značajan doprinos na području odgoja i
obrazovanja i promicanja dječjih prava.

X.
Tomislav Vrabac nastavnik je violine te dugogodišnji glazbenik. Svoju ljubav
prema glazbi i svome gradu objedinio je u jednu, za sada, desetgodišnju
humanitarnu akciju pod nazivom „Božićni san“. U potpunosti volonterski Tomislav
okuplja glazbenike s područja Bjelovara i okolice koji kroz višemjesečno
uvježbavanje pripremaju koncert kojim se prikupljaju sredstva za pomoć našim
građanima i udrugama (Bjelovarskim leptirićima, Udruzi za autizam, djeci V. Osnovne
škole…). Kada netko oko sebe okupi veliki broj glazbenika, onda je to pokazatelj
koliko veliko srce Tomislav ima i koliko ga cijene ljudi koji se pridružuju i sudjeluju u
ovoj akciji.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Tomislavu Vrapcu, prof. violine iz Bjelovara, za značajan doprinos na
području humanitarnog rada.
XI.
Društvo esperantista Bjelovara djeluje na tradicijama prvog esperantskog
društva u Bjelovaru, kojeg je 1909. godine osnovao Fran Kolar- Krom. Svojim radom,
ovo društvo, svrstava Bjelovar među četiri grada u Hrvatskoj s najduljom tradicijom
esperanta. U sklopu svog rada društvo provodi bogatu kulturnu djelatnost,
nacionalnog i međunarodnog karaktera, kojom doprinosi promociji grada Bjelovara.
Manifestacijom koja se održava duži niz godina „Esperantisti Bjelovara svome gradu“
organiziraju različite izložbe, okrugle stolove koje posjećuju građani Bjelovara ali i
brojni esperantisti iz cijele Hrvatske. Vrijedne književne naslove pisaca iz našeg kraja
prevode na esperanto (Vlak u snijegu Mate Lovraka, Rani dani Gorana Tribusona) i
time promiču ime našeg grada diljem cijele zemaljske kugle.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada
Bjelovara Društvu esperantista Bjelovara, za značajan doprinos na području
kulture.

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 2019.
godini, Odbor za dodjelu nagrada i javnih priznanja održao je dvije sjednice.
Na sjednici održanoj 22. svibnja 2019. godine Odbor je donio Odluku o
raspisivanju javnog poziva za dodjelu javnih priznanja s rokom za podnošenje
poticaja do 16. kolovoza 2019. godine.
Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada
Bjelovara bio je objavljen u „043 Bjelovarsko-bilogorskom vjesniku“ od 6. lipnja 2019.
godine te na web i facebook stranici Grada Bjelovara.
Na isti je pristiglo 34 pravovaljanih poticaja. O pravovaljanim poticajima Odbor
za dodjelu nagrada i javnih priznanja raspravljao je na sjednici održanoj 27. kolovoza
2019. godine.
Sjednici je bilo nazočno 7 od 7 članova Odbora.
Nakon razmatranja pristiglih poticaja Odbor je utvrdio ukupno 11 prijedloga za
dodjelu javnih priznanja i to 6 prijedloga za dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada
Bjelovara“ i 5 prijedloga za dodjelu Pečata Grada Bjelovara.
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 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara»

I.
Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se trgovačkom društvu
Prima Commerce d.o.o. Bjelovar, za izuzetne uspjehe na području gospodarstva.

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

KLASA: 061-01/19-01/29
URBROJ: 2103/01-02-19-1
Bjelovar, ___rujna 2019.
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 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara»

I.
Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Valeriji Turk-Presečki,
dipl.povjesničarki 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: 061-01/19-01/08
URBROJ: 2103/01-02-19-1
Bjelovar, ___rujna 2019.
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 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara»

I.
Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Vjeruški Štivić,
odgajateljici predškolske djece i magistri knjižničarstva iz Bjelovara, 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: 061-01/19-01/19
URBROJ: 2103/01-02-19-1
Bjelovar, ___rujna 2019.
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 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara»

I.
Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Marinku Iličiću,
dipl.politologu i višem knjižničaru iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području
kulture.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom
glasniku Grada Bjelovara».

KLASA: 061-01/19-01/09
URBROJ: 2103/01-02-19-1
Bjelovar, ___rujna 2019.
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 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara»

I.
Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Petru Rajiću 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: 061-01/19-01/07
URBROJ: 2103/01-02-19-1
Bjelovar, ___rujna 2019.
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 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara»

I.
Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Atletskom 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: 061-01/19-01/13
URBROJ: 2103/01-02-19-1
Bjelovar, ___rujna 2019.
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 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.
Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Predragu Vugliću iz Bjelovara, za
značajan doprinos u Domovinskom ratu.

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

KLASA: 061-01/19-01/07
URBROJ: 2103/01-02-19-2
Bjelovar, ___rujna 2019.
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 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.
Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Krešimiru Večeku 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: 061-01/19-01/01
URBROJ: 2103/01-02-19-1
Bjelovar, ___rujna 2019.
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 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.
Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Društvu Naša djeca Bjelovar, za značajan
doprinos na području odgoja i obrazovanja i promicanja dječjih prava.

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

KLASA: 061-01/19-01/18
URBROJ: 2103/01-02-19-1
Bjelovar, ___rujna 2019.
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 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.
Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Tomislavu Vrapcu, prof. violine iz
Bjelovara, za značajan doprinos na području humanitarnog rada.

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

KLASA: 061-01/19-01/04
URBROJ: 2103/01-02-19-1
Bjelovar, ___rujna 2019.
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 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

I.
Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Društvu esperantista 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: 061-01/19-01/25
URBROJ: 2103/01-02-19-1
Bjelovar, ___rujna 2019.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

