
 

 
             
            REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA     
          G R A D  B J E L O V A R  
                 GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/21-01/04 
URBROJ: 2103/01-02-21-1        
Bjelovar, 15. ožujka 2021.  
 

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», 
broj 2/21), te članka 62. i 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik 
Grada Bjelovara», broj 2/21) 

 
S A Z I V A M 

33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara  
za dan 23. ožujka (utorak) 2021. godine  

 
 Sjednica će se održati putem videokonferencije koja počinje u 16,00 sati.  
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći 

 
D N E V N I   R E D 

1. Aktualni sat; 
2. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva TERME 

BJELOVAR d.o.o.; 
3. Donošenje I. izmjena i dopuna; 

a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu; 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu; 

4. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Bjelovara za 2021. 
godinu u: 
a) školstvu;  
b) sportu; 
c) kulturi; 

5. Donošenje: 
a) I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu; 
b) Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2021. 

godinu; 
c) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za izgradnju atletskog stadiona; 
d) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za otkup zemljišta za potrebe 

izgradnje i razvoja osnovnoškolskog obrazovanja;  
6. Donošenje Odluke o  određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, 

određivanju mjesta za održavanje manifestacija i  postavljanje pokretnih naprava na 
području Grada Bjelovara;  

7. Donošenje: 
a) Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Zona Ciglena“; 
b) Odluke o izradi V. (ciljane) izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada 
Bjelovara; 
c) Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zona Lepirac“; 

8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zasnivanje prava zaloga na nekretnini u 
vlasništvu Grada Bjelovara;  

9. Donošenje: 
a) Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2020. godinu; 



b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Bjelovara za 2021. 
godinu;  

10. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 
Gradu Bjelovaru za 2021. godinu; 

11. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u vatrogastvu Grada 
Bjelovara za 2021. godinu; 

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje 
sportskih udruga Grada Bjelovara u 2021. godini;  

13. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje srpanj – 
prosinac 2020. godine; 

14. Razmatranje: 
a) Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2020. 

godinu;  
b) Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada, provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja 
otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada 
Bjelovara za 2020. godinu; 

15. Razmatranje Izvješća o gospodarenju otpadom za 2020. godinu trgovačkog društva 
Komunalac d.o.o. Bjelovar; 

16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja 
sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području grada Bjelovara za 2020. godinu; 

17. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada 
Bjelovara, 

 
Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17. točku 

dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.  
 
Saziv i materijal 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. 
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