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 AKTI ŽUPANA  

45. Odluka o darovanju računala Stolnoteniskom klubu „Sokol“;  
46. Odluka o subvencioniranju nabave kvalitetnih loznih sadnica u Bjelovarsko-bilogorskoj 

županiji u 2010. godini; 
 

47. Odluka o dodjeli jednokratne financijske pomoći Mirku – Đuki Slivar;  
48. Rješenje o imenovanju Stručnog tima za uspostavu i provođenje sustava upravljanja 

kvalitetom; 
 

49. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar o 
kreditnom zaduženju kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.;

 

50. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole 
Berek; 

 

 OPĆINA ROVIŠĆE  
17. Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Rovišće za 2009. godinu;  
18. Odluka o usvajanju Plana razvojnih programa za 2010. godinu;  

  19. Odluka o oslobađanju obveze plaćanja dijela zakupnine za poljoprivredno zemljište u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rovišće;

 

   20. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih 
priznanja Općinskog vijeća Općine Rovišće;

 

   21. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rovišće u skupštini lokalnog partnerstva u 
području sjeverna Bilogora; 

 

  22. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Rovišće u 2010. godini; 

 

23. 
 

Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rovišće u 2009. 
godini; 

 

24. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2009. godinu; 

 

25. 
 

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. 
godinu; 

 

  26. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2009. godinu; 

 

27. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2009. godinu; 

 

28. Odluka o usvajanju izvješća o trošenju sredstava proračunske zalihe;  
29. Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje srpanj – prosinac 

2009. godine; 
 

 OPĆINA SEVERIN   
18. Odluka o naknadi za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama dobrovoljnim  



vatrogascima na području Općine Severin; 
 OPĆINA SIRAČ  
36. Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač; 
 

37. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač za katastarske općine 
Borki, Kip; 

 

38. Odluka o visini participacije roditelja u cijeni dječjeg vrtića;  
39. Odluka o raspisivanju Izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Sirač; 
 

40. Odluka o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore;  
41. Odluka o određivanju iznosa naknade za rad članovima Općinskog izbornog 

povjerenstva i biračkih odbora; 
 

42. Odluka o naknadi za rad zamjeniku općinskog načelnika;  
43. Odluka o plaći i pravima iz radnog odnosa zamjeniku općinskog načelnika;  
44. Odluka o stupanju na dužnost zamjenika općinskog načelnika;  
45. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Sirač za 2009. godinu;  
46. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2010. godinu;  
47. Zaključak o utrošku tekuće proračunske rezerve za I. – XII. mjesec 2009. godine;  
48. Zaključak o utrošku tekuće proračunske rezerve za I. – III. mjesec 2010. godine;  
49. Zaključak o prihvaćanju izvješća o financijskom poslovanju korisnika proračuna;  
50. Zaključak o prihvaćanju izvješća o potrebi ukidanja radnog mjesta;  
 OPĆINA VELIKA PISANICA  
16. Odluka o općinskim porezima Općine Velika Pisanica;  
17. Odluka o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika Općine Velika 

Pisanica i njegovog zamjenika; 
 

18. Odluka o određivanju mjesta prodaje izvan prodavaonica i ugostiteljskih objekata 
na području Općine Velika Pisanica; 

 

 
 
 
»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. 
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