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S A D R Ž A J  
 
 

 AKTI ŽUPANA  

76. Odluka o sufinanciranju prijevoza studentima u željezničkom prometu;  
77. Odluka o trećoj javnoj prodaji nekretnine u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije;  
78. Odluka o sufinanciranju prijevoza u autobusnom i željezničkom prometu učenicima 

srednjih škola; 
 

79. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za kvalitetu Srednje škole Daruvar;  
80. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za diobu prostora, opreme i kadrova Doma zdravlja 

Bjelovarsko-bilogorske županije;
 

81. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga na području 
Bjelovarsko-bilogorske županije;

 

82. Zaključak o davanju suglasnosti na Zahtjev ravnatelja Opće bolnice Bjelovar radi stjecanja i 
raspolaganja navedenim nekretninama;

 

83. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne 
osobe „Bjelovar“;

 

84. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-
bilogorske županije; 

 

   OPĆINA ROVIŠĆE  
  33. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg financijskog izvješća;  
  34. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Rovišće za k.o. Podgorci;
 

   OPĆINA SEVERIN  
  30. 
 

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika iz radnog 
odnosa, te o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika, koji dužnost obnaša 
bez zasnivanja radnog odnosa; 

 

  31. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;  
32. Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Severin;  
33. Odluka o određivanju mjesta prodaje izvan prodavaonica i ugostiteljskih objekata 

na području Općine Severin; 
 

34. Odluka o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine 
Severin; 

 

35. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Severin za 2010. 
godinu, za razdoblje od 01.01.2010. do 30.06.2010. godine; 

 

36. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za otvaranje ponuda za prodaju 
državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Severin; 

 

   OPĆINA VELIKA PISANICA  
  29. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Velika Pisanica za razdoblje 01.01.2010.-

30.06.2010.; 
 



  30. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Velika Pisanica; 

 

  31. Odluka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u 
proračun Općine Velika Pisanica za 2009. godinu; 

 

  32. Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Velika 
Pisanica; 

 

  33. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Pisanica;  
  34. Odluka o autotaksi prijevozu na području Općine Velika Pisanica;   
   OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC   
   8. Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća za razdoblje 01.01.-30.06.2010. godine;  
   OSTALI AKTI   
   4. Statut Turističke zajednice područja Moslavina-Čazma;  
 
 
 
»Županijski glasnik« službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska 
županija, Ulica Dr. Ante Starčevića 8 - Glavni i odgovorni urednik Lidija Brkić, dipl.iur., telefon: 
(043) 242-279 ili 221-905 - Pretplata za 2010. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak »Tiskara Horvat« 
d.o.o. Bjelovar - Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju 
mišljenja Ministarstva prosvjete  i športa - Poštarina plaćena u HP Bjelovar. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


	SADRŽAJ

