REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/01
URBROJ: 2103/01-02-20-1
Bjelovar, 10. veljače 2020.
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
21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 18. veljače (utorak) 2020. 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
1. Aktualni sat;
2. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar u
2019. godini;
3. Donošenje:
a) Izmjena i dopuna Statuta Grada Bjelovara;
b) Izmjene Poslovnika Grada Bjelovara;
4. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu;
5. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „TURISTIČKA ZONA
VELIKO KORENOVO“;
6. Donošenje Odluke o pokretanju pripremnih radnji za realizaciju uređenja ugostiteljskoturističke zone „Veliko Korenovo“ s fokusom na izgradnju zatvorenih bazena „Terme
Bjelovar“
7. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva TERME BJELOVAR društva s
ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam;
8. Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada
Bjelovara za razdoblje od 2020.- 2022. godine;
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta Ugovora o primopredaji i upravljanju
reciklažnim dvorištem u Prespi;
10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za sudjelovanje zainteresiranih jedinica
lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-bilogorske županije u projektu „Izgradnja
i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira,
kartona, metala, plastike i drugih materijala;
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste
prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje, na
području Grada Bjelovara;
12. Donošenje:
a) Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo;
b) Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun;
c) Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije;
d) Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za hrvatske branitelje i
članove njihovih obitelji;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a. i b. točku dnevnog reda dostavljaju
se uz saziv za sjednicu. Materijali za točku 12. c. i d. 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.,v.r.

