REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/07
URBROJ: 2103/01-02-20-1
Bjelovar, 9. srpnja 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
26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 17. srpnja (petak) 2020. godine u 9,00 sati
Sjednica će se održati u kino dvorani Kulturnog i multimedijskog centra
Bjelovar, Ivana Viteza Trnskog 8e, s početkom u 9,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED
1. Aktualni sat;
2. Razmatranje Izvješća o radu Športske zajednice Grada Bjelovara za 2019. godinu;
3. Razmatranje Godišnjeg izvješća o ostvarenju programa rada turističke zajednice
područja Bilogora – Bjelovar za razdoblje od 2017. do 2019. godine;
4. Donošenje Odluke o prihvatu darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u
svrhu javne i društvene namjene odnosno organiziranog smještaja studenata;
5. Donošenje Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu
realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske obuhvaćenih
„Poslovnom zonom Korenovo“;
6. Donošenje Odluke o donošenju IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana
Grada Bjelovara;
7. Donošenje Odluke o davanju u zakup privremenih objekata i prodajnih mjesta bez
objekata za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda
za vrijeme održavanja manifestacija Grada Bjelovara;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog
pitanja mladih obitelji na području grada Bjelovara;
9. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za
raspodjelu sredstava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova
građevina;
10. Donošenje Odluke o jednokratnoj pomoći sufinanciranja troškova kupnje radnih
bilježnica i radnih materijala učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području
Grada Bjelovara za nastavnu godinu 2020./2021.;
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje
sportskih udruga Grada Bjelovara u 2020. godini;
12. Donošenje Odluke o ukidanju statusa općeg dobra na nekretninama u k.o. Nove
Plavnice – Hrgovljani;
13. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za područje grada Bjelovara;

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