
 

 
            REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA     
          G R A D  B J E L O V A R  
                 GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/20-01/06 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar, 1. lipnja 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) 

 
S A Z I V A M 

25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara  
za 8. lipnja (ponedjeljak) 2020. godine  

 
 Sjednica će se održati u kino dvorani Kulturnog i multimedijskog centra 
Bjelovar, Ivana Viteza Trnskog 8e,  s početkom u 15,00 sati.  
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći 

 
D N E V N I   R E D 

 
1. Aktualni sati; 
2. a)   Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Bjelovara za 2019. godinu; 

b) Godišnje izvješće Postaje prometne policije Bjelovar o stanju sigurnosti u 
cestovnom prometu na području grada Bjelovara u 2019. godini; 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na realizaciju projekta izgradnje podzemne 
garaže na lokaciji parkirališta Gradske tržnice u Ulici Šetalište dr. Ivše Lebovića u 
Bjelovaru i sklapanju Sporazuma s trgovačkim društvom Komunalac d.o.o. Bjelovar;  

4. Donošenje Odluke o načinu naplate poreza/naknade na korištenje javnih površina na 
kojima su postavljene ugostiteljske terase i pokretne naprave u 2020. godini; 

5. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja koncesijske naknade za obavljanje 
dimnjačarskih poslova za razdoblje od dva mjeseca;  

6. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2019. 
godinu; 

7. Donošenje: 
a) Odluke o prijenosu prava vlasništva zemljišta u korist Agencije za pravni promet i 

posredovanje nekretninama za potrebe realizacije Programa POS-a; 
b) Zaključka o prihvaćanju zaključivanja Predugovora s Agencijom za pravni promet i 

posredovanje nekretninama o međusobnim pravima i obvezama u pogledu 
izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane 
stanogradnje br. -06-PMPO-2020; 

8. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i 
zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara; 

9. Razmatranje Izvješća o izvršenju: 
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu; 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;  

10. Donošenje Izvješća o izvršenju Plana programa upravnih odjela Grada Bjelovara iz 
područja društvenih djelatnosti za 2019. godinu: 
a) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i  

obrazovanju u Gradu  Bjelovaru za 2019. godinu; 



b) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2019. 
godinu; 

c)  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2019. 
d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2019. 

godinu; 
e) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara 

za 2019. godinu; 
f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju 

Grada Bjelovara za 2019. godinu; 
g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bjelovara HGSS-a Stanice 

Bjelovar za 2019. godinu; 
h) Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 

2019. godinu; 
i) Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2019. godini; 

11. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za grad Bjelovar;  

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje 
sportskih udruga Grada Bjelovara u 2020. godini; 

13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca 
porotnika: 
a) Općinskog suda u Bjelovaru te sudaca porotnika Općinskog suda u Bjelovaru u 

predmetima za mladež;  
b) Županijskog suda u Bjelovaru te sudaca porotnika Županijskog suda u Bjelovaru u 

predmetima za mladež; 
14. Razmatranje Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2019. 

godinu; 
 

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

http://www.bjelovar.hr/
mailto:pitanjagv@bjelovar.hr

