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S A D R Ž A J  
 
 

 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  

45. Odluka o stipendiranju studenata s područja Bjelovarsko-bilogorske županije;  
46. Odluka o davanju ovlaštenja županu Bjelovarsko-bilogorske županije za rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa između Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Bjelovara; 
 

47. Odluka o davanju ovlaštenja županu Bjelovarsko-bilogorske županije za rješavanje 
imovinsko-pravnih odnosa između Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Čazme; 

 

48. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Bjelovarsko-
bilogorske županije; 

 

49. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije;  
50. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Trnovitički 

Popovac; 
 

51. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ustanove za profesionalnu 
rehabilitaciju „Suvenir Nova“ Sirač;

 

52. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija studentima s područja Bjelovarsko-
bilogorske županije; 

 

53. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-
bilogorske županije u razdoblju siječanj – prosinac 2009. godine;

 

  54. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu župana za razdoblje siječanj – srpanj 
2010. godine; 

 

  55. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Bjelovarsko-bilogorske 
županije za 2009. godinu; 

 

  56. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-
bilogorske županije u 2009. godin;

 

  57. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-
bilogorske županije za 2009. godinu; 

 

  58. 
 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Turističke zajednice 
Bjelovarsko-bilogorske županije za 2009. godinu; 

 

  59. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Kukavica d.o.o. 
za 2009. godinu; 

 

60. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju „Suvenir Nove“ Sirač i Zaštitne 
radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. za 2009. godinu; 

 

61. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. Bjelovar 
za 2009. godinu; 

 

62. Zaključak o trenutnom stanju u poljoprivredi na području Bjelovarsko-bilogorske 
županije; 

 

63. Odluka o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije;  
 AKTI ŽUPANA  

  71. Odluka o dodjeli novčanih sredstava župi Presvetog Trojstva u Velikom Trojstvu;  



  72. Odluka o subvencioniranju nabave steonih junica;  
  73. Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 

2010. godinu; 
 

  74. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izgledu i načinu korištenja zaštitnog 
znaka Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 
području Bjelovarsko-bilogorske županije; 

 

  75. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju manjina i ostvarivanju prava iz Ustavnog 
zakona o pravima nacionalnih manjina 01-01. – 31.12.2009. godine; 

 

   OPĆINA SIRAČ  
  51. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač za k.o. Borki, Kip;  
 

  52. Odluka o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač za katastarsku 
općinu Borki;  

 

 53. Zaključak o dobivenoj/nedobivenoj suglasnosti na Odluku o izboru najpovoljnije 
ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Sirač za k.o. Bijela, Borki, Pakrani; 

 

  54. Zaključak o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sirač za 2010. godinu;  
  55. Zaključak o Odluci o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Sirač d.o.o.;  
 
 
 
»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. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


