REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/4
URBROJ: 2103/01-02-18-1
Bjelovar, 30. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara»,
broj 2/13, 1/18) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik
Grada Bjelovara», broj 6/17, 1/18)
SAZIVAM
8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 15. svibnja (utorak) 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.
2.
3.
4.

Aktualni sat;
Donošenje Odluke o određivanju imena ulica na području naselja Bjelovar;
Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu;
Donošenje Odluke o sufinanciranju radova za izgradnju poslovne zgrade za potrebe
smještaja pravosudnih tijela;
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o. Gudovac od III. osnovne
škole Bjelovar;
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine
za poslovne prostore;
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;
8. Donošenje:
a) Odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih
udruga Grada Bjelovara u 2018. godini;
b) Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za
režijske troškove na sportskim objektima za 2018. godinu;
9. Razmatranje Izvješća o gospodarenju otpadom za 2017. godinu;
10. Donošenje:
a) Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice Odbora za ravnopravnost
spolova;
b) Rješenja o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Odbora za poljoprivredu i
prehrambenu industriju;
Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., i 10. 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 za naplatu i pravne poslove putem pisarnice
ili na e-mail pitanjagv@bjelovar.hr
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043/ 622017.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.,v.r.

