
 
    
     REPUBLIKA HRVATSKA 

   BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD BJELOVAR  
                   GRADSKO VIJEĆE 
  Odbor za dodjelu nagrada i javnih priznanja 
 
KLASA: 021-01/20-01/21 
URBROJ: 2103/01-02-20-3 
Bjelovar, 24. kolovoza 2020.  
 
                                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 8. sjednici održanoj 24. kolovoza 2020. godine utvrdio je  
 
 

PRIJEDLOGE 
za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara 

 
                                                                   I. 
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara proglašenje počasnim 
građaninom Grada Bjelovara Hrvoja Horvata, za osoban i izuzetan doprinos 
napretku Grada Bjelovara.  

II. 
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara» Coner Grupi, za izuzetne uspjehe na području gospodarstva.  

 
III. 

 
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 

Grada Bjelovara» dr.sc. Josipu Čičeku, dr.med. (posmrtno), za izuzetne uspjehe 
na području znanosti.  

IV. 
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara» Katici Večerić, dipl.inž.arh. iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na 
području kulture i umjetnosti.  

 
V. 
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara» Heleni Gustović Ljubić, diplomiranoj učiteljici iz Bjelovara, za 
izuzetne uspjehe na području odgoja i obrazovanja.  
 



VI. 
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara» prim. Ali Allouchu, dr.med. iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na 
području zdravstva.   

 
VII. 

 
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 

Grada Bjelovara» Jadranku Grantvergeru iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na 
području sporta.  
 

VIII. 
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara» Božidaru Bakšaju iz Bjelovara, za izuzetan doprinos u 
Domovinskom ratu.  

 
IX. 

 
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 

Grada Bjelovara»  Borislavu Šarku, dr.med. iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe u 
razvoju Odjela neurologije Opće bolnice Bjelovar.  

 
X. 
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada 
Bjelovara ugostiteljskom obrtu „Mario“, vl. Mario Pajić,  za značajan doprinos na 
području gospodarstva.  

 
XI. 

 
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada 

Bjelovara Dušanu Margetiću iz Bjelovara, za značajan doprinos na području 
kulture.  

XII. 
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada 
Bjelovara Željki Kalabek, prof. iz Bjelovara, za značajan doprinos na području 
odgoja i obrazovanja.  

 
 XIII.  
 
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada 

Bjelovara „Covid odjelu“ Opće bolnice Bjelovar, za značajan doprinos na području 
zdravstva.  

 
 
 
 



 XIV.  
 
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada 

Bjelovara Vesni Benković Šimunović iz Bjelovara, za značajan doprinos u 
Domovinskom ratu.  
 

 
            PREDSJEDNICA 

                                                                                          Lidija Novosel, prof.  
 



 
OBRAZLOŽENJA 

za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara 
 
                                                                   I. 
 

HRVOJE HORVAT rođen je 1946. godine u Bjelovaru gdje je završio osnovnu 
školu i Gimnaziju. Pravni fakultet završava 1972. godine, nakon čega polaže 
pravosudni ispit te kao pravnik radi u Općini Grada Bjelovara, Tvornici Tomo Vinković 
te kao sudac za prekršaje.  

Od svoje 12. godine igrao je rukomet u ORK „Partizan“ Bjelovar, gdje je od 4. 
momčadi sa 15 i pol godina došao do 1. momčadi. Igračka karijera trajala je 18 
godina i u to vrijeme ovojio je 7 prvenstava države i 2 Kupa. Emotivno apsolutno 
najveći uspjeh je osvajanje Kupa šampiona, odnosno prvenstva Europe, s momčadi i 
ORK „Partizan“, 1972. godine, u Dortmundu, pobjedom nad VFL „Gummersbachom“ 
19:14.  

Hrvoje Horvat zadužio je Bjelovar, bjelovarski sport  i ORK „Partizan“ svim 
svojim trudom i žarom koji je dao za rukomet i sport u cjelini. Pronio je ime Bjelovara 
ne samom igrom za lokalni klub već i sa dvjesto trideset jednom utakmicom 
odigranom za reprezentaciju bivše države. Od 14 godina koliko je igrao za 
reprezentaciju, 10 godina je bio kapetan, a osvojio je 2 brončane medalje na 
svjetskim prvenstvima (1970. u Francuskoj i 1974. u DDR-u). Najveći uspjeh s 
reprezentacijom postiže na Olimpijskim igrama u Munchenu, 1972. godine kada je 
osvojio zlatnu olimpijsku medalju.  

Tri  puta je igrao za reprezentaciju svijeta, a dva puta je bio njen kapetan.  
2000. godine izabran je od prestižnog žirija, sastavljenog od 70 uglednih rukometnih 
djelatnika, trenera i novinara, za najboljeg rukometaša 20. stoljeća.  
Hrvoje se bavio i trenerskim poslom 7 godina te je trenirao različite kategorije: od 
juniorskih ekipa do prve momčadi. Nakon osamostaljenje Hrvatske bio je prvi selektor 
rukometne reprezentacije Hrvatske na prvom susretu koji se igrao 14. siječnja 1991. 
godine u Zagrebu protiv reprezentacije Japana.  

23. rujna 1991. godine Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora imenovalo ga je, 
uz još 59 hrvatskih sportaša, za ambasadora/poklisara Hrvatskog olimpijskog odbora. 
Prihvatiti tu čast bilo je hrabro i odvažno, a nadasve odgovorno, jer su sportaši bili 
prvi i jedini glasnogovornici mlade hrvatske države i Hrvatskog olimpijskog odbora 
diljem svijeta. Bavio se i humanitarnim radom te je u vrijeme Domovinskog rata 
organizirao humanitarne utakmice od kojih je prikupljeni novac slao  Bjelovaru za 
obnovu rukometne dvorane. 

Hrvoje Horvat svojim najvećim uspjehom i srećom smatra što je živio u divnoj 
obitelji, sa suprugom Dunjom, s kojom je bio  52 godine u skladnom braku, te s troje 
prekrasne djece, dvije kćeri i sinom.   

Puno toga bi se dalo ispričati i nabrojati o Hrvoju Horvatu, no najvažnije je da 
je Hrvoje Horvat skroman čovjek iz Bjelovara, požrtvovan suprug koji je o svojoj  
Dunji s puno ljubavi brinuo do zadnjeg časa, izuzetan otac koji je svojoj djeci i danas 
iznimna podrška, veliki sportaš našega grada, naše zemlje, Europe i svijeta.  

 
Zbog svih njegovih uspjeha i ljudskih kvaliteta, ozbiljnosti, moralnosti  i 

iskrenosti predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara proglašenje počasnim 
građaninom Grada Bjelovara Hrvoja Horvata, za osoban i izuzetan doprinos 
napretku Grada Bjelovara.  



II. 
 

CONER GRUPA sastoji se od više malih poduzeća, unutar grupacije su 
Ljekarna Coner Bjelovar, Coner d.o.o., Zdravlje i ljepota Coner d.o.o., te Franz d.o.o. 
koje se bave različitim djelatnostima od ljekarničkih usluga do ugostiteljstva i turizma.  

S djelovanjem počinje osnivanjem Ljekarne Coner Bjelovar 1991.godine. Prvi 
su u ovom dijelu Europe otvorili drive-thru ljekarnu i time omogućili slabije pokretnim 
pacijentima ili roditeljima s malom djecom da podižu lijekove ne izlazeći iz svoga 
automobila. Pokrenuli su  projekt Ljekarne Coner "U mojoj ljekarni - moj ljekarnik", 
uslugu kojom se omogućuje pacijentima da rezerviraju svoj termin za neometan 
razgovor sa svojim ljekarnikom te uslugu internet ljekarne mojaljekarna.hr.  

Grupa nastavlja  poslovanje osnivanjem tvrtke  Coner d.o.o. te Zdravlje i 
ljepota Coner d.o.o. koje se bave  pružanjem usluga kozmetičkog salona, wellnes 
centra, izgradnjom i iznajmljivanjem apartmana te pružanjem zdravstvenih usluga u 
Zdravstvenom centru Coner.   

Jedna od članica grupe je i tvrtka Vinarija Coner. Ona obuhvaća proizvodnju i 
prodaju vina, restoran, te smještajne kapacitete. Na prekrasnim obroncima Bilogore 
posjetiteljima je omogućeno da uživaju u spoju tradicije i modernog kroz vinsku priču 
i tradicionalna jela našeg kraja.  

Franz d.o.o. najmlađa je članica Coner grupe. Radi se o objektu koji je 
oplemenio središte Bjelovara pružanjem vrhunske usluge te održavanjem visokih 
standarda u pripremi i posluživanju jela i pića.  

U 2019. godini osvojili su nagradu Hrvatske gospodarske komore-Županijske 
komore Bjelovar za najbolju malu tvrtku kao grupacija.   

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara» Coner Grupi, za izuzetne uspjehe na području gospodarstva.  

 
III. 

 
 Dr.sc. JOSIP ČIČEK, dr.med., specijalist gastroenterolog, vrhunski liječnik  
bio je predsjednik i član nekoliko desetaka stručnih tijela na državnoj i međunarodnoj 
razini, između ostalog i Ekspert Svjetske zdravstvene organizacije za zdravlje i okoliš 
u Copenhagenu. Vodio je ili sudjelovao u 20 znanstvenih projekata od nacionalnog i 
međunarodnog značaja. Predavao je na fakultetima, diplomskim i poslijediplomskim 
studijima, međunarodnim školama i seminarima, te je bio mentor studentima na izradi 
magistarskih radova i doktorskih dizertacija. Zaslužan je za uključivanje ranog 
otkrivanja raka debelog crijeva u javno zdravstvene prioritete. Bio je velik liječnik i 
humanist, čovjek koji je ostavio duboki trag u hrvatskoj medicini i znanosti. Aktivno je 
sudjelovao u Domovinskom ratu, u ratnoj jedinici 100. brigade HV-a te je vršio 
dužnost načelnika sanitetske službe u banijskim, pokupskim, sinjskim i 
novogradiškim ratištima.  

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara» dr.sc. Josipu Čičeku, dr.med. (posmrtno), za izuzetne uspjehe 
na području znanosti.  
 

IV. 
 

 KATICA VEČERIĆ diplomirani je inženjer arhitekture. Godinama je radila u 
različitim bjelovarskim tvrtkama koje su se bavile projektiranjem i planiranjem. 
Tijekom četrdeset godina rada svojim projektima ne podilazi popularnim trendovima 



oblikovanja, uvijek poštujući arhitektonsko naslijeđe, tradicionalne elemente 
graditeljstva i prostora. Svojim projektima zna naglasiti urbanu matricu svog grada 
kao i posebnost vrijednih građevina povijesne baštine. Realizirani projekt (Državni 
arhiv, 4 srednje škole, Omladinski dom, Pevec poslovni centar, Kino Bjelovar...) 
ovlaštene arhitektice Katice Večerić ogroman su opus, a sastavni su dio cjelovite 
slike grada Bjelovara. Svojim radom i stručnim argumentima daje vrijedan doprinos 
uspjehu svakog projekta bez nametljivog i agresivnog pristupa. Realizirane građevine 
arhitektice Katice Večerić određuju njen doprinos humanom uređenju grada i 
oblikovanju prostora sa vizurama i pročeljima koje će utjecati na sljedeće generacije, 
njihovu kreativnost i umješnost interpolacije u graditeljsko nasljeđe.   

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara» Katici Večerić, dipl.inž.arh. iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na 
području kulture i umjetnosti.  

 
V. 
 

 HELENA GUSTOVIĆ LJUBIĆ diplomirana je učiteljica razredne nastave s 
pojačanim programom iz Engleskog jezika zaposlena u I. osnovnoj školi u Bjelovaru. 
U svom radu ističe se kreativnošću, profesionalnošću i uvođenjem inovacija u svoj 
osobni rad, kao i u rad škole. Koristi najnovija metodička postignuća u organizaciji 
nastavnog rada u cilju stjecanja trajnih učeničkih znanja. Posebno se ističe svojim 
radom orijentiranim na upotrebu i primjenu obrazovnih tehnologija u nastavi, kao i 
izvannastavnim radom u području e-Twinninga i europskih projekata Erasmus+. 
Članica je radne skupine engleskog jezika za provođenje cjelovite kurikularne 
reforme. Jedna je od moderatorica mrežne stranice I.OŠ, te vodi svoju mrežnu 
stranicu gdje objavljuje digitalne sadržaje koje učenici i nastavnici mogu koristiti. U 
kolektivu  je cijenjena od strane kolega, roditelja i učenika s kojima ostvaruje izvrsnu 
suradnju i rezultate na svim područjima. U svom poslu uvijek daje maksimum i ne 
ustručava se prihvatiti dodatne zadatke i projekte koji iziskuju puno truda i vlastitog 
slobodnog vremena.  

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara» Heleni Gustović Ljubić, diplomiranoj učiteljici iz Bjelovara, za 
izuzetne uspjehe na području odgoja i obrazovanja.  
 

VI. 
 

Primarijus ALI ALLOUCH je specijalist opće kirurgije i  subspecijalist 
traumatologije i ortopedije, dugogodišnji djelatnik, a danas i ravnatelj  Opće bolnice 
Bjelovar. Rođen je 1958. godine u Libanonu, a život ga  je doveo u naš grad. Tijekom 
godina liječio je i pomagao mnogim Bjelovarčanima, uvijek stručno, pažljivo, 
požrtvovno. Sudionik je Domovinskog rata u VRA  Bljesak i Oluja. Na mjestu 
ravnatelja bolnice trudi se dignuti nivo rada u Općoj bolnici Bjelovar na višu razinu, 
provodeći projekt energetske obnove bolničkih objekata, gradnje nove bolnice, 
električne punionice itd. Bez obzira na obnašanje funkcije ravnatelja, dr. Ali i dalje 
sudjeluje u liječenju u pacijenata, operacijama.  

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara» prim. Ali Allouchu, dr.med. iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na 
području zdravstva.   

 
 



VII. 
 

JADRANKO GRANTVERGER dugogodišnji je sportski djelatnik, licencirani 
nogometni trener B kategorije. Trenirao je brojne naraštaje mladih nogometaša. 
Izuzetno je aktivan u radu NK Sloge. Član je povjerenstva za žalbe Nogometnog 
saveza BBŽ. Dugogodišnji je igrač 2. Lige te nogometnih klubova Sloga, Bjelovar i 
Predavac. 

Jadranko je hrvatski branitelj- dragovoljac. Sudjelovao je u ratnim operacijama 
oslobađanja Bjelovara te na području zapadnoslavonskog ratišta. Dobitnik je 
Spomenice Domovinskog rata te medalje „Oluja“. Dugi niz godina je član HVIDR-e 
Bjelovar, član predsjedništva te voditelj športske rekreacije Udruge.  

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara» Jadranku Grantvergeru iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na 
području sporta.  

VIII. 
 

BOŽIDAR BAKŠAJ je dragovoljac Domovinskog rata te je bio pripadnik 
dragovoljačkih Odreda te 55. samostalnog bataljuna Bjelovar. U neposrednim 
borbama u Pakračkim vinogradima biva ranjen. Po oporavku od ozljeda, Božidar se 
vraća u postrojbu i nastavlja svoje borbeno djelovanje. Umirovljen je u činu stožernog 
narednika te ima status HRVI.  

Dugogodišnji je član UHDDR BBŽ gdje obavlja dužnost tajnika Udruge, a 
istovremeno je predsjednik podružnice UHDDR-a u Bjelovaru. Aktivno pridonosi 
realizaciji programa Udruge: Znajući prošlost u sigurniju budućnost, Putovima 
bjelovarskih branitelja, Susreti prijatelja, Mala liga viseće kuglane, Mimohod 
pobjednika… 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara» Božidaru Bakšaju iz Bjelovara, za izuzetan doprinos u 
Domovinskom ratu.  

IX. 
 

 BORISLAV ŠARKO, dr.med. rođeni je Bjelovarčanin. Cijeli svoj radni vijek 
ostaje vjeran Bjelovaru i bjelovarskoj bolnici, te iskazuje interes za rješavanje 
organizacijskih problema i funkcioniranje zdravstvene službe. Uvijek je, a i sad radi u 
interesu zdravstva i grada Bjelovara. Tijekom godina provodi različite aktivnosti i radi 
na prepoznatljivosti Odjela neurologije bjelovarske bolnice u području 
sjeverozapadne Hrvatske. Vodio je Djelatnost neurologije Opće bolnice Bjelovar od 
1996. do 2015. godine. Bio je mentor svim liječnicima specijalizantima neurologije, te 
im nesebično pomagao svojim znanjem i iskustvom. Tijekom radnog vijeka svojom je 
stručnošću, pravednošću i samozatajnošću, uvijek bio cijenjen kod kolega i 
pacijenata, uvijek spreman poslušati i pomoći.  
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara»  Borislavu Šarku, dr.med. iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe u 
razvoju Odjela neurologije Opće bolnice Bjelovar.  

 
X. 

  
UGOSTITELJSKI OBRT „MARIO“ vlasništvo je već 23 godine  Maria Pajića. 

Tijekom godina Mario u svom ugostiteljskom objektu organizira glazbene događaje 



dovodeći najbolje bjelovarske glazbenike, a zajedno s mnogim udrugama i 
glazbenike iz cijelog svijeta. Njegov obrt dugi niz godina sudjeluje u raznim 
glazbenim i kulturnim manifestacijama u organizaciji grada Bjelovara. Mario Pajić je 
kroz svoj prepoznatljiv i dugogodišnji rad nastojao promovirati i približiti glazbu i 
kulturu svim generacijama grada Bjelovara, a i šire.  

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada 
Bjelovara ugostiteljskom obrtu „Mario“, vl. Mario Pajić,  za značajan doprinos na 
području gospodarstva.  

 
XI. 

 
DUŠAN MARGETIĆ, predsjednik je Srpskog narodnog vijeća Bjelovara. Dugi 

niz godina, kao rođeni Bjelovarčanin, djeluje kroz različita društvena područja. 
Dobitnik je više priznanja za dugogodišnji sudački rad Hrvatskog nogometnog 
saveza. Posvetio se organizaciji rada SNV-a na području Bjelovara, promicanju 
pozitivnih vrijednosti, kulture, tradicije i običaja srpske manjine na području Grada. 
Organizira različita kulturna događanja i tribine. Uvijek samozatajan, bez želje za 
isticanjem, pun elana radi na dobrobit našega grada.  

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada 
Bjelovara Dušanu Margetiću iz Bjelovara, za značajan doprinos na području 
kulture.  

 
XII. 

 
ŽELJKA KALABEK rođena je u Bjelovaru. 1992. godine diplomirala  je i 

stekla  zvanje profesorice kroatistike i južnoslavenskih filologija. Savjesno, kvalitetno i 
odgovorno obavlja svoje radne obveze, od samog početka razrednica je mnogim 
generacijama, redovito se usavršava na području hrvatskoga jezika te odgoja i 
obrazovanja uopće, uspješno surađuje s učenicima, kolegama i roditeljima te s 
lokalnom zajednicom. 2014. promovirana je u učitelja savjetnika. Članica je Radne 
skupine predmetnog kurikuluma Hrvatskoga jezika za provođenje cjelovite 
kurikularne reforme. Svake godine sa svojim učenicima sudjeluje na LiDraNu, 
natjecanju iz hrvatskoga jezika, literarnim i likovnim natječajima, kvizovima, 
radionicama, natjecanjima koja promoviraju čitanje. Surađuje s lokalnom zajednicom, 
lektorira časopise, sudjeluje u projektima.  

Redovito se usavršava, prati sve promjene u školstvu i načinu poučavanja te 
neprekidno uči mijenjajući svoje učiteljske navike kako bi učenicima približila njihov 
materinski jezik, razvila svijest i ljubav učenika prema hrvatskome jeziku. Kaže, da se 
ponovo rodi, opet bi bila učiteljica. 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada 
Bjelovara Željki Kalabek, prof. iz Bjelovara, za značajan doprinos na području 
odgoja i obrazovanja.  

 
 XIII.  
 
Opća bolnica Bjelovar pojavom virusa COVID-19 osniva posebnu bolničku 

jedinicu za trijažu i smještaj pacijenata kod kojih postoji sumnja na covid infekciju ili 
su pozitivni na covid infekciju. Covid tim sastavljen je od 40 medicinskih sestara i  
tehničara pod vodstvom Andrijane Premuž Pinjuh, a uz punu potporu liječnika 
infektologa (Maja Majetić Sekovanić, Valentina Bačak, Davorka Knezović, Karmela 



Caparin, Gordana Kesić Valpotić). Zadaća Covid tima je praćenje stanja i 
zbrinjavanje pacijenata u otežanim uvjetima. Članovi tima neprekidno borave u 
bolnici, a u privatnom životu moraju se držati ograničenja (putovanja, druženja...). 
Obzirom na dosadašnji rad, ali i na neizvjesno stanje u budućnosti ovo je jedinstven 
način zahvale ljudima koji su glavni čuvari sustava, koji uz osobna odricanja, bilježe 
uspjeh.  

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada 
Bjelovara „Covid odjelu“ Opće bolnice Bjelovar, za značajan doprinos na području 
zdravstva.  

 
 XIV.  
 
VESNA BENKOVIĆ ŠIMUNOVIĆ od 1994. radi u Uredu za branitelje. Tijekom 

godina pomaže svim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata. Uvijek 
nasmijana, spremna da posluša svaki problem i za njega nađe rješenje, da savjet i 
pravnu pomoć, uvažavajući dostojanstvo svake osoba koja joj se obratila. Vesna 
Benković Šimunović je pravi pomagač braniteljske populacije i uz to izuzetno 
skromna osoba. Mnogi branitelji su joj rekli hvala, a ovo je prilika da joj i svi zajedno 
zahvalimo na svemu dobrom što radi.  

 
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada 

Bjelovara Vesni Benković Šimunović iz Bjelovara, za značajan doprinos u 
Domovinskom ratu.  
 

 
            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 2020. 
godini, Odbor za dodjelu nagrada i javnih priznanja održao je dvije sjednice.  
 
 Na sjednici održanoj 19. svibnja 2020. godine Odbor je donio Odluku o 
raspisivanju Javnog poziva za dodjelu javnih priznanja s rokom za podnošenje 
poticaja do 18. kolovoza 2020. godine.  
 
 Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada 
Bjelovara bio je objavljen u „043 Bjelovarsko-bilogorskom vjesniku“ od 21. svibnja 
2020. godine te na web i facebook stranici Grada Bjelovara.  
 

Na isti je pristiglo 18 pravovaljanih poticaja. O pravovaljanim poticajima Odbor 
za dodjelu nagrada i javnih priznanja raspravljao je na sjednici održanoj 24. kolovoza 
2020. godine.         
          Sjednici je bilo nazočno 4 od 7 članova Odbora.  
 
 Nakon razmatranja pristiglih poticaja Odbor je utvrdio ukupno 14 prijedloga za 
dodjelu javnih priznanja i to prijedlog za proglašenjem Počasnog građanina, 8 
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 
 G R A D  B J E L O V A R  
                   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 2020. godine donijelo je 
  
 

 

ODLUKU 
o proglašenju Počasnoga građanina Grada Bjelovara 

 
 

I. 
 

        Počasnim građaninom Grada Bjelovara proglašava se Hrvoje Horvat iz 
Bjelovara, za osoban i izuzetan doprinos napretku Grada Bjelovara.  
  
 

II. 
 

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

 

KLASA: 061-01/2002-01/02 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar,  ___rujna 2020.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                 Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
  
 

 
 

 

 



 

 

            
 
               REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                    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 2020. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» 

 
 

I. 
 

         Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Coner Grupi, za izuzetne 
uspjehe na području gospodarstva. 
  
 

II. 
 

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

 

KLASA: 061-01/20-01/03 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar,  ___rujna 2020.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                  Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
  
 

 
 

 

 

 



 

 

            
 
               REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                    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 2020. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» 

 
 

I. 
 

         Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se dr.sc. Josipu Čičeku, 
dr.med. (posmrtno), za izuzetne uspjehe na području znanosti. 
  
 

II. 
 

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

 

KLASA: 061-01/20-01/11 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar,  ___rujna 2020.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                  Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            
 
               REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                    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 2020. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» 

 
 

I. 
 

         Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Katici Večerić, dipl.inž.arh.  
iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području kulture i umjetnosti. 
  
 

II. 
 

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

 

KLASA: 061-01/20-01/07 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar,  ___rujna 2020.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                 Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

            
 
               REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                    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 2020. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» 

 
 

I. 
 

         Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Heleni Gustović Ljubić, 
diplomiranoj učiteljici 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: 061-01/20-01/16 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar,  ___rujna 2020.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                 Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            
 
               REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                    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 2020. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» 

 
 

I. 
 

         Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se prim. Ali Allouchu, 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: 061-01/20-01/15 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar,  ___rujna 2020.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                 Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    
               REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                    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 2020. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» 

 
 

I. 
 

         Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Jadranku Grantvergeru iz 
Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području sporta. 
  
 

II. 
 

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

 

KLASA: 061-01/20-01/05 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar,  ___rujna 2020.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                 Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    
               REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                    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 2020. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» 

 
 

I. 
 

         Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Božidaru Bakšaju 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: 061-01/20-01/17 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar,  ___rujna 2020.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                 Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    
               REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                    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 2020. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» 

 
 

I. 
 

 Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Borislavu Šarku, dr.med. iz 

Bjelovara, za izuzetne uspjehe u razvoju Odjela neurologije Opće bolnice Bjelovar.  

  
  

II. 
 

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

 

KLASA: 061-01/20-01/10 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar,  ___rujna 2020.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                 Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

              REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                   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 2020. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 

 
 

I. 
 

        Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se ugostiteljskom obrtu „Mario“, vl. Mario 
Pajić, za značajan doprinos na području gospodarstva.  
  
 

II. 
 

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

 

KLASA: 061-01/20-01/12 
URBROJ: 2103/01-02-20-2 
Bjelovar,  ___rujna 2020.                                                                              
                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                 Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
  
 

 
 
 

 

 



 

 

 
 

              REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                   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 2020. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 

 
 

I. 
 

        Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Dušanu Margetiću 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: 061-01/20-01/04 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar,  ___rujna 2020.                                                                              
                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                 Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
  
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

             REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                   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 2020. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 

 
 

I. 
 

        Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Željki Kalabek, prof. iz Bjelovara, 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: 061-01/20-01/08 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar,  ___rujna 2020.                                                                              
                                                                                
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                 Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
  
 

 
 
 

 

 



 

 

 

  
 

              REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                    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 2020. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 

 
 

I. 
 

        Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se „Covid odjelu“ Opće bolnice Bjelovar, za 
značajan doprinos na području zdravstva.  
  
 

II. 
 

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

 

KLASA: 061-01/20-01/09 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar,  ___rujna 2020.                                                                              
                                                                                
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                 Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
  
 

 
 
 

 

 



 

  

 
 

             REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                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 2020. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 

 
 

I. 
 

        Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Vesni Benković Šimunović 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: 061-01/20-01/14  
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar,  ___rujna 2020.                                                                                                                                                  
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                 Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
  
 

   
 
 

 

 


