REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/2
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar, 17. siječnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara»,
broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada
Bjelovara», broj 6/17)
SAZIVAM
6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 26. siječnja (petak) 2018. godine u 15,00 sati
Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika
2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED
1. Aktualni sat;
2. Informacija o radu I. osnovne škole Bjelovar;
3. Razmatranje Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. za 2016. i 2017. godinu i
godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu;
4. Informacija o Programu rada Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.;
5. Donošenje:
a) Izmjena i dopuna Statuta Grada Bjelovara;
b) Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
6. Donošenje Odluke o izradi III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana
grada Bjelovara;
7. Donošenje:
a) Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Bjelovara;
b) Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Bjelovara;
8. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada;
9. Donošenje Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na
nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar;
10. Donošenje Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada
Bjelovara od 2018. do 2020. godine;
11. Donošenje Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine;
12. Donošenje:
a) Odluke o proširenju Poslovne zone JUG;
b) Odluke o proširenju Poslovne zone ISTOK;

13. Donošenje Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za provedbu
Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina;
14. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni
„Novi Borik-Lepirac“;
15. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta Sporazuma o međusobnoj suradnji i prijenosu
investitorskih prava.
Materijali za 5., 6., 7., 8. 9., 10., 11., 12., 13.,14. i 15. točku dnevnog reda dostavljaju
se uz saziv za sjednicu.
Saziv i materijali za sjednicu Gradskog vijeća objavljeni su na službenoj stranici
Grada Bjelovara www.bjelovar.hr
NAPOMENA:
Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Upravni
odjel za financije i javne prihode, Odsjek na naplatu i pravne poslove putem pisarnice
ili na e-mail mbirac@bjelovar.hr
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622017.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

