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PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama  

                              Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara 
 
  

Gradonačelnik Grada Bjelovara temeljem članka 45. stavka 1. točke 1. Statuta 
Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18) donio je sljedeći 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 
 Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu 
upravnih tijela Grada Bjelovara i upućuje Gradskom vijeću Grada Bjelovara na 
razmatranje i donošenje. 
 Izvjestiteljica predmetnoga Prijedloga na sjednici Gradskog vijeća bit će 
voditeljica Odsjeka za naplatu i pravne poslove Željka Vizi. 
 
 
                                                                           GRADONAČELNIK 
 
                                                                                Dario Hrebak 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA 
     BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                 
                     GRAD BJELOVAR 
                     GRADSKO VIJEĆE                                               -  PRIJEDLOG - 
 
 Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 38/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni 
tekst, 137/15 i 123/17) i članka 31. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Bjelovara 
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Bjelovara 
na ______ sjednici održanoj dana _______ prosinca 2019. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama  

Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara 
 

Članak 1. 
 

 U Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 
Bjelovara“, 8/17 i 9/18) pod naslovom „UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE“ mijenja se 
članak 12. i glasi:  
 „Do stupanja na rad pročelnika imenovanog sukladno zakonu, Gradonačelnik 
može privremeno povjeriti obavljanje poslova pročelnika službeniku zaposlenom u 
upravnim tijelima koji ispunjava uvjete propisane za pročelnika“. 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 
 
KLASA: 023-01/19-01/04 
URBROJ: 2103/01-02-19-1 
Bjelovar, ____ prosinca 2019.                                                                 
                                                                                            PREDSJEDNIK 
                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                Ante Topalović, univ. bacc. oec. 
 
 
 
 
 
 
 

       



 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Služba za opću upravu, 
provela je posredni inspekcijski nadzor nad radom tijela Grada Bjelovara. Predmet 
nadzora je bio zakonitost akata o ustrojavanju upravnih tijela lokalne jedinice i Pravilnik 
o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara. 

Nakon provedenog posrednog inspekcijskog nadzora nad radom tijela Grada 
Bjelovara dostavljen je Zapisnik (KLASA: 043-02/19-01/6, URBROJ: 2103-06/2-19-3 
od dana 10. rujna 2019. godine) i Dopunski zapisnik (KLASA: 043-02/19-01/6, 
URBROJ: 2103-06/2-19-3 od dana 2. listopada 2019. godine) kojim su izrečene mjere 
o usklađivanju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara sa Zakonom o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 86/2008, 61/2011 i 4/2018).  

Naime, navedeni Zakon ne poznaje institut „privremenog pročelnika“ stoga je 
odredbu članka 12. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara („Službeni 
glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/17 i 9/18), prema traženju više upravne inspektorice 
Ureda, trebalo uskladiti sa Zakonom i to na način: „Do stupanja na rad pročelnika 
imenovanog sukladno zakonu, Gradonačelnik može privremeno povjeriti obavljanje 
poslova pročelnika službeniku zaposlenom u upravnim tijelima koji ispunjava uvjete 
propisane za pročelnika“. 
 Predlažem Gradskom vijeću Grada Bjelovara da razmotri navedeni Prijedlog 
odluke i donese Odluku kao u tekstu Prijedloga. 

 
 
 

                GRADONAČELNIK  
 
         Dario Hrebak 

 


