REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA : 021-05/19-01/03
URBROJ: 2103/01-02-19-1
Bjelovar, 10. lipnja 2019.
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
16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 18. lipnja (utorak) 2019. godine u 15,00 sati
Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika
2 – I kat
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED
Aktualni sat;
Izvješće o otpisu nenaplativih potraživanja provedenih po službenoj dužnosti;
Izvješće o radu Tehnološkog parka d.o.o. Bjelovar za 2018. godinu;
Informacija o pokretanju procedure utvrđivanja uvjeta i postupka za izbor članova
nadzornih odbora u trgovačkim društvima u kojima Grad Bjelovar ima udjele u
vlasništvu;
5. Donošenje:
a) Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar;
b) Zaključka o podnesenom prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar;
c) Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar;
d) Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar;
e) Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar;
6. Donošenje Odluke o donošenju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na
području grada Bjelovara za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine;
7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2018.
godinu;
8. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018.;
9. Razmatranje Izvješća o izvršenju:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu;
10. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za
2019. godinu;
11. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu;
12. Donošenje:
a) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za izgradnju umjetnog
travnjaka na Gradskom stadionu – pomoćno igralište;
1.
2.
3.
4.

b) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za kupnju poslovnih zgrada na
lokaciji Ulica A. Trumbića 1b i K. Frankopana 24;
c) Odluke o II. dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2019.
godinu;
13. Donošenje:
a) Odluke o kupnji dvokatne stambeno poslovne zgrade u Ul. A.Trumbića 1B,
Bjelovar;
b) Odluke o kupnji poslovnog prostora – poslovni centar i tržnica u Ul. K.Frankopana
24, Bjelovar;
14. Donošenje Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
15. Donošenje:
a) Odluke o prijenosu prava vlasništva na zgradi učeničkog doma, čkbr. 501/36 k.o.
Grad Bjelovar, na Dom učenika srednjih škola Bjelovar;
b) Odluke o prijenosu prava vlasništva Dvorane europskih prvaka na IV. osnovnu
školu Bjelovar;
16. Donošenje:
a) Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije
darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske – zgrade u Ulici Vladimira
Nazora 2;
b) Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije
darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Prespa;
17. Donošenje:
a) Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;
b) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine
za poslovne prostore;
18. Donošenje:
a) Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju
stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Bjelovara;
b) Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju
stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada
Bjelovara;
19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o upravljanju, povremenom zakupu, korištenju i
davanju na uporabu društvenih domova na području mjesnih odbora Grada
Bjelovara;
20. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva Grada Bjelovara za
procjenu šteta od prirodnih nepogoda;
21. Donošenje Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području aglomeracije
Bjelovar;
22. Donošenje Izmjena i dopuna srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za
razdoblje od 2017.-2019. godine;
23. Donošenje Plana davanja koncesija za 2019. godinu;
24. Donošenje Analize davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
25. Razmatranje Izvješća o gospodarenju otpadom za 2018. godinu;
26. Donošenje Izvješća o izvršenju Plana programa upravnih odjela Grada Bjelovara iz
područja društvenih djelatnosti za 2018. godinu:
a) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2018. godinu;
b) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2018.
godinu;
c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2018.
godinu;
d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2018.
godinu;

e) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za
2018. godinu;
f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju
Grada Bjelovara za 2018. godinu;
g) Izvješća o izvršenju Programa socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u
2018. godinu;
h) Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2018. godini;
27. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Bjelovara za
2019. godinu;
28. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut „Narodne knjižnice“
Petar Preradović;
29. Donošenje:
a) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o dopuni
djelatnosti Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar;
b) Statuta Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar;
30. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Kriterije za raspodjelu sredstava
Zajednice tehničke kulture Grada Bjelovara;
31. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje
sportskih udruga Grada Bjelovara u 2019. godini;
32. Razmatranje Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2018.
godinu;
33. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju kčbr. 3735 k.o. Grad
Bjelovar u Poslovnoj zoni Novi Borik Lepirac;
Materijali za 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.a., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.,
23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. i 32. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za
sjednicu.
Materijal za točku 2., 13.b. i 33. dostavit će se naknadno.
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.

