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    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o davanju suglasnosti 

gradonačelniku Grada Bjelovara za korištenje službenog vozila 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o davanju 

suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara za korištenje službenog vozila i u povodu 
toga donio sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada 

Bjelovara za korištenje službenog vozila kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću 
na razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
voditeljica Odsjeka za naplatu i pravne poslove Željka Vizi.  
 

 

 

         GRADONAČELNIK 
       

                                                                                        Dario Hrebak  
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KLASA: 080-02/20-01/05 

URBROJ: 2103/01-08-20-2 
Bjelovar, 2. studenoga 2020.  
 

 
Gradonačelnik Grada Bjelovara 

                                                                                             Dario Hrebak 

 

 PREDMET: Nacrt odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada 
Bjelovara za korištenje službenog vozila 

 

 
 
Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt odluke  o davanju 

suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara za korištenje službenog vozila, utvrdi ga 
kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 

 
 
 
                                                                                                     Pročelnica 
                                                                                           Mirela Bašić,dipl.oec.     
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           
          
      REPUBLIKA HRVATSKA 

      BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
    G R A D  B J E L O V A R  
                       GRADSKO VIJEĆE 
 

-nacrt- 
Na temelju  članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni 

glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/13, 1/18 i 2/20) Gradsko vijeće Grada Bjelovara, na 
___ sjednici održanoj dana ______studenoga 2020. godine donijelo je  

 
 ODLUKU 

o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara za korištenje 
službenog vozila  

 
 

Članak 1. 
 

 Gradsko vijeće Grada Bjelovara daje suglasnost gradonačelniku Dariju Hrebaku 
za korištenje službenog vozila Grada Bjelovara u svrhu odlaska u Zagreb isključivo u 
svojstvu zastupnika u Hrvatskom saboru na sjednice Hrvatskog sabora te njegovih 
radnih tijela i klubova zastupnika.  
 
                                                            Članak 2. 
 
          Troškovi korištenja službenog vozila idu na teret Proračuna Grada Bjelovara. 
 

Članak 3.  
 
 Suglasnost se daje do završetka mandata gradonačelnika.  
       
.  

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“. 
 

KLASA: 080-02/20-01/05 

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

 
 

 



OBRAZLOŽENJE 

            

Gradonačelnik Dario Hrebak uputio je Povjerenstvu za sukob interesa zahtjev 

za davanjem mišljenja vezano uz korištenje službenog vozila Grada Bjelovara prilikom 

odlaska u Zagreb u svojstvu zastupnika u Hrvatskom saboru i gradonačelnika Grada 

Bjelovara, budući da je dužnosnik koji istovremeno obavlja dvije javne dužnosti.  

U mišljenju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 2. listopada 2020. 

godine navodi se da dužnosnik Dario Hrebak, zastupnik u Hrvatskom saboru i 

gradonačelnik Grada Bjelovara, može koristiti službeno vozilo Grada Bjelovara za 

odlazak u Zagreb na dane kada u Zagrebu ima službene obveze i u svojstvu 

gradonačelnika Grada Bjelovara i u svojstvu zastupnika u Hrvatskom saboru.  

Naime, temeljem članka 4. stavka 2. Pravilnika o korištenju vozila za službene 

potrebe Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/19), 

gradonačelnik ima pravo na korištenje službenog vozila za službene potrebe 24 sata 

dnevno, po potrebi sa službenim vozačem.  

Ako dužnosnik Dario Hrebak u Zagrebu ima službene obveze isključivo u 

svojstvu zastupnika u Hrvatskom saboru, tada može koristiti službeno vozilo Grada 

Bjelovara za odlazak u Zagreb pod uvjetom da mu Gradsko vijeće Grada Bjelovara da 

suglasnost za takvo korištenje službenog vozila.  

Slijedom navedenog, izrađen je Nacrt odluke o davanju suglasnosti 

gradonačelniku Grada Bjelovara za korištenje službenog vozila, molimo 

gradonačelnika da utvrdi Prijedlog odluke kao u tekstu Nacrta i uputi ga Gradskom 

vijeću na razmatranje i donošenje.  

 

 VODITELJICA ODSJEKA   PROČELNICA  

    Željka Vizi, dipl.iur.                                               Mirela Bašić, dipl. oec.  


