REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/04
URBROJ: 2103/01-02-20-1
Bjelovar, 20. travnja 2020.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara»,
broj 2/13, 1/18, 2/20) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni
glasnik Grada Bjelovara», broj 6/17, 1/18, 1/20 i 2/20)
SAZIVAM
24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 27. travnja (ponedjeljak) 2020. godine
Sjednica će se održati putem videokonferencije koja počinje u 16,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED
1. Aktualni sati;
2. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada
Bjelovara;
3. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Grada Bjelovara;
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima Gradskog
vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih tijela;
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora;
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu javnih površina i neizgrađenog
građevinskog zemljišta za postavljanje kioska;
7. Donošenje Odluke o financijskoj pomoći privremeno zatvorenim obrtima na području
Grada Bjelovara;
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Grada Bjelovara;
9. Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada
Bjelovara za 2020. godinu;
10. Donošenje;
a) I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
b) I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
11. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Bjelovara za 2020.
godinu u:
a) predškolskom odgoju i obrazovanju;
b) školstvu;
c) sportu;
d) kulturi;
e) tehničkoj kulturi;
f) Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Bjelovar;
g) socijalno-zdravstvenih potreba;
12. Donošenje Izmjena i dopuna Plana raspodjele spomeničke rente za 2020. godinu;
13. Donošenje:

a) II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu;
b) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za uređenje Spomen područja
Barutana 1991.;
c) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za unutarnje uređenje i
opremanje Doma kulture;
d) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za energetsku obnovu Doma
kulture, I. i V. osnovne škole;
e) Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2020.
godinu;
14. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta Sporazuma o udruživanju u provedbi projekta
„Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada
Bjelovara;
15. Razmatranje Izvješća o gospodarenju otpadom za 2019. godinu;
16. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Dječjega vrtića Bjelovar.

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,11.,12., 13., 14. 15. i 16. 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

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.,v.r.

