
 
    
     REPUBLIKA HRVATSKA 

   BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD BJELOVAR  
                   GRADSKO VIJEĆE 
  Odbor za dodjelu nagrada i javnih priznanja 
 
KLASA: 021-01/21-01/19 
URBROJ: 2103/01-02-21-3 
Bjelovar, 26. kolovoza 2021.  
                                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 2. sjednici održanoj 26. kolovoza 2021. godine utvrdio je  
 
 

PRIJEDLOGE 
za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara 

 
                                                                   I. 
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara» Frizerskom obrtu „Gabi“ vl. Gabrijela Marija Patačko, za 
izuzetne uspjehe na području gospodarstva.  

 
II. 
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara» mr. Milki Fofonjka, dipl. učiteljici iz Bjelovara, za izuzetne 
uspjehe na području odgoja i obrazovanja.  

 
III. 

 
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 

Grada Bjelovara» mr. Vlatki Ileković, dipl. učiteljici iz Bjelovara, za izuzetne 
uspjehe na području kulture i umjetnosti.  

 
IV. 

 
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 

Grada Bjelovara» Mirjani Kudumija, dr.med. iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na 
području zdravstva.  
 
 
 
 
 



V. 
 

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

VI. 
 

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

VII. 
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Zlatne plakete «Grb 
Grada Bjelovara» Blaženki Šarić Kocur, mag.rehab.educ. iz Bjelovara, za 
izuzetne uspjehe na području humanitarnog rada.  

 
VIII. 

 
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada 

Bjelovara Ivici Fučijašu iz Bjelovara,  za značajan doprinos u Domovinskom ratu.  
 

IX. 
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada 
Bjelovara Patronažnoj djelatnosti Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske 
županije, za značajan doprinos na području zdravstva.  

 
X. 
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada 
Bjelovara Lazaru Markoviću, prof. iz Bjelovara, za značajan doprinos na području 
sporta.  

 XI.  
 
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada 

Bjelovara Zlatanu Vrkljanu, akademiku iz Zagreba, za značajan doprinos na 
području kulture i umjetnosti.  
 

 XII.  
 
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara dodjela Pečata Grada 

Bjelovara Danici Barišić, prof. iz Bjelovara, za značajan doprinos na području 
odgoja i obrazovanja.   
 

 
            PREDSJEDNICA 

                                                                                   Zlatka Pemper, dipl.učiteljica  
 
 
 



OBRAZLOŽENJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

GRADA BJELOVARA  

 

I. 

 

Frizerski obrt „Gabi“ vl. Gabrijela Marija Patačko svoj obrt otvorila je 27. 

svibnja 1992. godine, posjeduje Licencu za izvođenje praktične nastave i vježbi 

naukovanja za zanimanje frizer. Tijekom 29 godina uspješnog poslovanja kroz njezin 

salon usavršilo se više radnica koje su danas njezine kolegice obrtnice na što je 

izrazito ponosna. Svojom aktivnošću i volonterskim radom istaknula se u radu tijela 

Hrvatske obrtničke komore (Sud časti i Komisija za dodjelu priznanja), Obrtničke 

komore Bjelovarsko-bilogorske županije, a posebno svog matičnog Udruženja 

obrtnika Bjelovar. Dugi niz godina bila je predsjednica Ceha frizera i kozmetičara kao 

i član Upravnog odbora, da bi 2018. godine postala predsjednicom Udruženja 

obrtnika Bjelovar.  

Predlaže se Gradskom vijeću da se Frizerkom salonu „Gabi“ vl. Gabrijele 

Marije Patačko dodijeli Zlatna plaketa „Grb Grada Bjelovara“ za izuzetne uspjehe na 

području gospodarstva.  

II. 

 Mr. Milka Fofonjka, dipl. učiteljica iz Bjelovara, trenutno radi kao učiteljica 

matematike u II. osnovnoj školi Bjelovar. Iza nje su 23 godine radnog iskustva, a 

cijelo to vrijeme radi na usavršavanju vlastitih vještina i kroz sudjelovanje u pisanju i 

koordiniranju projekata u okviru Programa Erasmus+, te kroz autorstvo niza 

udžbenika, obrazovnih digitalnih sadržaja, radnih bilježnica, stručnih priručnika, 

članaka te autorstvo vlastitih e-tečajeva doprinosi kvaliteti odgojno obrazovnog rada. 

2012. godine magistrirala je na poslijediplomskom stručnom studiju „Suvremena 

osnovna škola“ Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2016. godine 

promovirana je u učitelja savjetnika, 2018. godine njen digitalni sadržaj je ušao u sto 

najboljih digitalnih sadržaja u Republici Hrvatskoj, a prošle je godine proglašena i 

jednom od 500 najboljih učitelja Republike Hrvatske.  

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Bjelovara da mr. Milki Fofonjka, 

dipl.učiteljici iz Bjelovara dodjeli Zlatnu plaketu „Grb Grada Bjelovara“ za izuzetne 

uspjehe na  područja odgoja i obrazovanja.  

III. 

 Mr. Vlatka Ileković, dipl. učiteljica iz Bjelovara trenutno radi kao učiteljica 

likovne kulture u II. osnovnoj školi Bjelovar. Kroz 23 godine radnog iskustva u školi 

prepoznata je kao vrijedna i kvalitetna učiteljica koja potiče na aktivnost i kreativnost. 

2011. godine magistrirala je na poslijediplomskom Stručnom studiju „Suvremena 

osnovna škola“ Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dva puta je promovirana 

u zvanje učitelja mentora: prvi put 2011. godine kao učiteljica razredne nastave, a 

drugi 2016. godine kao učiteljica likovne kulture. Tijekom rada u II. osnovnoj školi 

Bjelovar voditeljica je više izvannastavnih aktivnost: grupa za vizualni identitet škole, 

folklorna sekcija i keramičari kroz čiji je rad postigla zapažene rezultate na 

županijskim i državnim smotrama učeničkih zadruga.  



Predlaže se Gradskom vijeću da mr. Vlatki Ileković, dipl.učiteljici iz Bjelovara 

dodijeli Zlatnu plaketu „Grb Grada Bjelovara“ za izuzetne uspjehe na području kulture 

i umjetnosti. 

IV. 

 Mirjana Kudumija, dr. med. iz Bjelovara jedna je od pokretača organiziranog 

polikliničkog rada i pokretanja Anesteziološke ambulante (1998) sa ciljem 

sveobuhvatnijeg pristupa u preoperacijskoj procijeni i pripremi pacijenata s 

indikacijom za operativno liječenje. Također je jedna od pokretača rada ambulante za 

bol osnovane 2001. godine, u kojoj je u timu u proteklih 20 godina kontinuirano 

angažirana na liječenju akutne i kronične, maligne i ne maligne boli. Zbog dokazanih 

stručnih i ljudskih kvaliteta te nesebičnog angažmana u organizaciji i radu Odjela za 

anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Opće bolnice Bjelovar te 

doprinosu zdravstva grada Bjelovara i Bjelovarsko – bilogorske županije, predlažemo 

Gradskom vijeću Grada Bjelovara da se Mirjani Kudumija, dr.med. dodijeli Zlatna 

plaketa „Grb Grada Bjelovara“ za izuzetne uspjehe na području zdravstva.  

V. 

Miran Maričić iz Bjelovara je već četiri godine za redom najbolji sportaš 

Grada Bjelovara. U zadnje četiri godine imao je mnoštvo velikih rezultata i osvojenih 

medalja na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima. Kao vrhunac dosadašnje 

karijere Miran je ove godine nastupio na Olimpijskim igrama u Tokiju. Tamo je 

osvojio 25 mjesto u zračnoj pušci dok je u 50 m trostav – mali kalibar ostvario 

vrhunski rezultat ušavši u finale te je na kraju završio na odličnom 6 mjestu. Miran je 

ovim rezultatima u svijetu predstavio sebe, ali i grad iz kojeg dolazi i u kojemu je 

ispucao svoje prve metke.   

Upravo zbog toga predlažemo Gradskom vijeću Grada Bjelovara da Miranu 

Maričiću dodijeli Zlatnu plaketu „Grb Grada Bjelovara“ za izuzetne uspjehe na  

području sporta.  

VI.  

 Ivica Ivančić iz Bjelovara u Domovinski rat uključio se 5.8.1990. godine kao 

dragovoljac – pripadnik Specijalne jedinice policije sudjelujući u ratnim operacijama 

na zapadnom slavonskom, dubrovačkom i na ratištu Sisačko-moslavačke županije. 

31.10.1991. godine ranjen je tijekom operacije „Otkos“ – pri oslobađanju Bilogore te 

mu je temeljem toga priznat status hrvatskog ratnog vojnog invalida sa 40% 

oštećenja organizma. Umirovljen je krajem 1996. godine u činu stožernog narednika. 

Za izuzetne pothvate u Domovinskom ratu odlikovan je brojnim priznanjima, dugi niz 

godina član je Udruge HVIDR-a Bjelovar i član Predsjedništva.  

Obzirom na njegov izuzetan doprinos u Domovinskom ratu Gradskom vijeću 

Grada Bjelovara predlažemo gospodina Ivančića za dodjelu Zlatne plakete „Grb 

Grada Bjelovara“ za izuzetan doprinos u Domovinskom ratu.  

 

VII. 

 Blaženka Šarić Kocur, mag.rehab.educ. iz Bjelovara od završene godine 

studija do danas uvelike je doprinijela razvoju sustava mreže podrške osobama s 



intelektualnim teškoćama prvenstveno na području lokalne zajednice – Grada 

Bjelovara, a potom i Bjelovarsko- bilogorske županije i cijele Republike Hrvatske. 

Svojim humanitarnim radom omogućila je ovoj populaciji ljudi osiguravanje 

ostvarivanja njihovih temeljnih ljudskih prava u stvarnom životu i suživotu s ostalim 

građanima. Osnivanjem Centra za inkluziju i socijalne usluge bila je jedna od malog 

broja ljudi u Hrvatskoj koji su imali viziju i ostvarili je, a sve u korist drugih ljudi kao i 

društva u cjelini. Razvojem Centra za inkluziju i socijalne usluge razvio se trenutno i 

jedan od najboljih  modela skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama – organizirano 

stanovanje. Svakako je potrebno spomenuti da u Centru za inkluziju i socijalne 

usluge u Bjelovaru i Grubišnom Polju trenutno živi najveći broj korisnika što se tiče 

takvih i sličnih organizacija na području cijele Hrvatske.  

Zbog svog nesebičnog i humanitarnog rada tijekom života predlažemo 

Gradskom vijeću Grada Bjelovara da se gospođi Blaženki Šarić Kocur dodjeli Zlatna 

plaketa „Grb Grada Bjelovara“ za izuzetan doprinos na području humanitarnog rada.  

VIII. 

 Ivica Fučijaš iz Bjelovara sudjeluje u Domovinskom ratu od 1.7.1991. godine 

i ima status hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata. Od 1991. do 

1994. godine bio je pripadnik Protudiverzantskog voda Zbornog područja Bjelovar, 

odnosno 105. brigade, a od 1994. do 1996. godine bio je djelatnik dočasnik 16. 

topničko raketne brigade Bjelovar. Sudjelovao je u ratnim operacijama oslobađanja 

Grada Bjelovara, na području zapadno slavonskog i istočno slavonskog ratišta. 

Ranjen je 1991. godine te mu je temeljem toga priznat status hrvatskog ratnog 

vojnog invalida sa 20% oštećenja organizma. Umirovljen je 2003. godine u činu 

narednika, a za izuzetne pothvate u Domovinskom ratu odlikovan je brojnim 

priznanjima. Dugogodišnji je sportski djelatnik, ali je zbog zdravstvenog stanja morao 

odustati od aktivnog kuglanja te se posvetio suđenju i savezni je sudac Kuglačkog 

saveza Hrvatske. Dugi niz godina član je Udruge HVIDR-a Bjelovar i predsjednik 

Suda časti, te voditelj športske rekreacije Udruge u disciplini kuglanja.  

Obzirom na njegov značajan doprinos u Domovinskom ratu i dugogodišnje 

djelovanje i promicanje sporta na područja grada Bjelovara predlažemo Gradskom 

vijeću gospodina Ivicu Fučijaša za dodjelu javnog priznanja Pečat Grada Bjelovara. 

IX. 

 Patronažna djelatnost Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije 

preventivno je edukativna djelatnost, usmjerena na rano otkrivanje bolesti, anomalija 

ili rizičnog ponašanja kroz posjet obitelji, školama i vrtićima te se bave i zdravstvenim 

prosvjećivanjem cjelokupne populacije, a posebno su usmjereni na skrb trudnica, 

rodilja, novorođenčadi i dojenčadi, ali i skrbi o stanovnicima starije životne dobi. Iako 

je rad patronaže primarno preventivni, bjelovarske patronažne sestre od samog 

početka uključile su se u borbu s virusom i u ponekad zaista nezamislivim uvjetima 

organizirale i prihvatile rad u Covid ambulanti Doma zdravlja Bjelovar uzimajući 

brisove kao i procjepljivanje stanovništva protiv Covida na punktovima i u „Cjepku“. 

Ne treba izostaviti ni suradnju sa Srednjom medicinskom školom kao i s 

Veleučilištem sestrinstva kojima je patronaža Bjelovar nastavna baza za obavljanje 

stručne prakse i upoznavanje učenika i studenata sa specifičnostima terenskog rada. 



Samostalnost u radu, odgovornost, prvenstveno sebi i štićenicima o kojima skrbe, 

ljubav prema terenskom radu u često vrlo surovim uvjetima, snalažljivost u 

nepredvidivim situacijama, prilagodljivost i organiziranost kvalitete su patronažnih 

sestara Bjelovar zbog kojih predlažemo Gradskom vijeću Grada Bjelovara da im 

dodijeli Pečat Grada Bjelovara  za značajan doprinos na  području zdravstva.  

X. 

Lazar Marković, prof. iz Bjelovara nogometom se ozbiljnije počinje baviti po 

odlasku na Učiteljski fakultet u Osijek, a od 1968. godine ozbiljno započinje s radom 

kao trener trenirajući pionire NK Fenor-a iz Nove Rače. 1975. godine prelazi u NK 

Mladost Ždralovi , a sredinom devedesetih trenira NK Korenovo, NK Lastu Gudovac 

te NK Rovišće. Sudjelovao je kao izbornik u radu selekcije Regije Sjever Republike 

Hrvatske, Školi nogometa te kao službenik ŠŠSS Bjelovarsko-bilogorske županije. U 

svojem četrdesetgodišnjem radu igrači „trenera Laze“ bili su zastupljeni u svim 

selekcijama te su neki od njih iznjedrili u prvoligaše i reprezentativce, a izuzetno je 

ponosan na uspjeh seniora NK Mladost Ždralovi jer su s njim kao trenerom ušli u 

Hrvatsku ligu. Do svojeg umirovljenja neprekidno je radio na razvoju i popularizaciji 

nogometa Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije te se zato predlaže 

Gradskom vijeću da mu se dodijeli Pečat Grada Bjelovara za značajan doprinos na 

području sporta. 

XI. 

 Zlatan Vrkljan, akademik iz Zagreba diplomirao je 1979. godine slikarstvo na 

Akademiji likovnih umjesnosti u Zagrebu u klasi prof. Šime Perića. Od 1979. do 1981. 

godine suradnik je majstorske radionice prof. Ljube Ivančića i Nikole Reisera, od 

1987. do 1994. godine asistent je i docent na Akademiji likovnih umjetnosti u 

Zagrebu. Izlagao je na više od 35 samostalnih izložbi, inicijator je i pokretač 

zagrebačke galerije Arterija, 1999. godine predstavljao je Hrvatsku na 48. 

Venecijanskom bienalu. Od 2006. godine izvanredni je profesor na Slikarskom 

odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, a od 2014. godine redoviti je član 

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Akademik Vrkljan Gradskom muzeju 

Bjelovar donirao je radove većeg formata ulja na platnu – ciklusi: Biciklisti, Portreti, 

Portreti slikara. Spomenuti darovani radovi najveća su donacija Gradskom muzeju 

Bjelovar čija vrijednost prelazi 500.000,00 kn. Iako je za svoj ostvareni opus 

nagrađen mnogobrojnim nagradama i priznanjima u svijetu i Hrvatskoj, zbog svega 

navedenoga predlažemo Gradskom vijeću Grada Bjelovara da se akademiku 

Vrkljanu dodijeli Pečat Grada Bjelovara za značajan doprinos na području kulture i 

umjetnosti. 

XII. 

 Danica Barišić, prof. iz Bjelovara kroz svoj dugogodišnji rad ostvarila je 

brojne uspjehe na različitim natječajima, osvojila međunarodna priznanja i nagrade 

za eTwinning projekte. Redovito sudjeluje na javnim nastupima i priredbama I. 

osnovne škole Bjelovar, mentorica je učenicima na natječaju „Dječja himna grada 

Bjelovara“ te kroz svoj rad promovira kulturnu i tradicijsku baštinu Hrvatske, 

Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Bjelovara. Članica je HPKZ-a  te aktivno piše 



za stručni časopis BUČ. Obzirom da svojim predanim radom služi na čast I. osnovnoj 

školi Bjelovar predlažemo Gradskom vijeću Grada Bjelovara da joj se dodijeli Pečat 

Grada Bjelovara  za značajan doprinos na  području odgoja i obrazovanja.   

                   

                                                                                            PREDSJEDNICA 

Zlatka Pemper, dipl.učiteljica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA DODJELU NAGRADA I JAVNIH PRIZNANJA 

GRADA BJELOVARA 
 
 
 
 U pripremi prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara u 2021. 
godini, Odbor za dodjelu nagrada i javnih priznanja održao je dvije sjednice.  
 
 Na sjednici održanoj 17. lipnja  2021. godine Odbor je donio Odluku o 
raspisivanju Javnog poziva za dodjelu javnih priznanja s rokom za podnošenje 
poticaja do 17. kolovoza 2021. godine.  
 
 Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada 
Bjelovara bio je objavljen u „043 Bjelovarsko-bilogorskom vjesniku“ od 24. lipnja 
2021. godine te na web i facebook stranici Grada Bjelovara.  
 

Na isti su pristigla 23 pravovaljana poticaja. O pravovaljanim poticajima Odbor 
za dodjelu nagrada i javnih priznanja raspravljao je na sjednici održanoj 26. kolovoza 
2021. godine.         
          Sjednici je bilo nazočno 7 od 7 članova Odbora.  
 
 Nakon razmatranja pristiglih poticaja Odbor je utvrdio ukupno 12 prijedloga za 
dodjelu javnih priznanja, 7 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 

                                                                                             
                                                                                     Zlatka Pemper, dipl.učiteljica 
 

         
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

            
 
               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 2021. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» 

 
 

I. 
 

         Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Frizerskom obrtu „Gabi“ 
vl. Gabrijela Marija Patačko, za izuzetne uspjehe na području gospodarstva. 
  
 

II. 
 

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

 

KLASA: 061-01/21-01/05 
URBROJ: 2103/01-02-21-1 
Bjelovar,  ___rujna 2021.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                   Nenad Martinovski, dipl.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 2021. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» 

 
 

I. 
 

         Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se mr. Milki Fofonjka, dipl. 
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: 061-01/21-01/10 
URBROJ: 2103/01-02-21-1 
Bjelovar,  ___rujna 2021.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                   Nenad Martinovski, dipl.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 2021. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» 

 
 

I. 
 

         Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se mr. Vlatki Ileković, dipl. 
učiteljici 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: 061-01/21-01/11 
URBROJ: 2103/01-02-21-1 
Bjelovar,  ___rujna 2021.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                   Nenad Martinovski, dipl.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 2021. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» 

 
 

I. 
 

         Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Mirjani Kudumija, 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: 061-01/21-01/21 
URBROJ: 2103/01-02-21-1 
Bjelovar,  ___rujna 2021.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                   Nenad Martinovski, dipl.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 2021. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» 

 
 

I. 
 

         Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Miranu Maričiću 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: 061-01/21-01/15 
URBROJ: 2103/01-02-21-1 
Bjelovar,  ___rujna 2021.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                   Nenad Martinovski, dipl.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 2021. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» 

 
 

I. 
 

         Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Ivici Ivančiću 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: 061-01/21-01/07 
URBROJ: 2103/01-02-21-1 
Bjelovar,  ___rujna 2021.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                   Nenad Martinovski, dipl.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 2021. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» 

 
 

I. 
 

         Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se Blaženki Šarić Kocur, 
mag.rehab.educ. iz Bjelovara, za izuzetne uspjehe na području humanitarnog rada. 
  
 

II. 
 

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

 

KLASA: 061-01/21-01/23 
URBROJ: 2103/01-02-21-1 
Bjelovar,  ___rujna 2021.                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                    Nenad Martinovski, dipl.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 2021. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 

 
 

I. 
 

        Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Ivici Fučijašu 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: 061-01/21-01/06 
URBROJ: 2103/01-02-21-1 
Bjelovar,  ___rujna 2021.                                                                              
                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                    Nenad Martinovski, dipl.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 2021. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 

 
 

I. 
 

        Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Patronažnoj djelatnosti Doma zdravlja 
Bjelovarsko-bilogorske županije, za značajan doprinos na području zdravstva.  
  
 

II. 
 

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

 

KLASA: 061-01/21-01/13 
URBROJ: 2103/01-02-21-1 
Bjelovar,  ___rujna 2021.                                                                              
                                                                               
                                PREDSJEDNIK 
                GRADSKOG VIJEĆA 
 
                     Nenad Martinovski, dipl.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 2021. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 

 
 

I. 
 

        Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Lazaru Markoviću, prof. iz Bjelovara, za 
značajan doprinos na području sporta.  
  
 

II. 
 

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

 

KLASA: 061-01/21-01/20 
URBROJ: 2103/01-02-21-1 
Bjelovar,  ___rujna 2021.                                                                              
                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                   Nenad Martinovski, dipl.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 2021. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 

 
 

I. 
 

        Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Zlatanu Vrkljanu, akademiku iz Zagreba, 
za značajan doprinos na području kulture i umjetnosti.  
  
 

II. 
 

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

 

KLASA: 061-01/21-01/12 
URBROJ: 2103/01-02-21-1 
Bjelovar,  ___rujna 2021.                                                                              
                                                                               
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                   Nenad Martinovski, dipl.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 2021. godine donijelo je 
  
 

ODLUKU 
o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 

 
 

I. 
 

        Pečat Grada Bjelovara dodjeljuje se Danici Barišić, 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: 061-01/21-01/01 
URBROJ: 2103/01-02-21-1 
Bjelovar,  ___rujna 2021.                                                                                                                                                          
                              PREDSJEDNIK 
              GRADSKOG VIJEĆA 
 
                   Nenad Martinovski, dipl.oec. 
  
 

 
  
 

 

 

 

 


