
 
 
 

 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA     
         G R A D  B J E L O V A R  
              GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/21-01/06 
URBROJ: 2103/01-02-21-1 
Bjelovar, 24. lipnja 2021.  
 

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada 
Bjelovara», broj 2/21) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara 
(«Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/21) 
 

S A Z I V A M 
2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara  

za 1. srpnja (četvrtak) 2021. 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 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Aktualni sat; 
2. Izvještaj o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 

2020. godinu; 
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu; 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu; 

4. Donošenje Izvješća o izvršenju Plana programa upravnih odjela Grada 
Bjelovara iz područja društvenih djelatnosti za 2020. godinu:  
a) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i  

obrazovanju Grada  Bjelovara za 2020. godinu; 
b)  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara 

za 2020. godinu; 
c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 

2020. godinu; 
d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 

2020. godinu; 
e) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 

Bjelovara za 2020. godinu; 
f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i 

spašavanju Grada Bjelovara za 2020. godinu; 
g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba HGSS-a Stanice Bjelovar za 

2020. godinu; 



h) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih 
potreba Grada Bjelovara u 2020. godinu; 

i) Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2020. 
godini; 

5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračunu Grada Bjelovara za 
2020. godinu; 

6. Donošenje: 
a) II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu; 
b) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za izgradnju Gradskog 

stadiona; 
c) Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 

2021. godinu;  
7. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kao mjere 

ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Bjelovara 
uzrokovanih koronavirusom COVID-19; 

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara;  

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u vlasništvu Republike 
Hrvatske u svrhu izgradnje Poslovne zone Korenovo; 

10. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja turizma grada 
Bjelovara za razdoblje od 2022.-2027. godine;  

11. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske;  

12. 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 2021./2022.;  

13. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bjelovara za razdoblje 
lipanj - prosinac 2021. godine;  

14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara za 
korištenje službenog vozila;  

15. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Bjelovara;  

16. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova: 
a) Odbora za gospodarstvo; 
b) Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša; 
c) Odbora za odgoj i obrazovanje; 
d) Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku; 
e) Odbora za kulturu, tehničku kulturu i sport; 
f) Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju; 
g) Odbora za predstavke i pritužbe; 
h) Odbora za određivanje imena ulica i trgova na području grada Bjelovara; 
i) Odbora za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara; 
j) Odbora za ravnopravnost spolova; 
k) Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji; 

17.  Razmatranje Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 
2020. godinu; 

 
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.  



 
NAPOMENA: 
 
Saziv i materijali za sjednicu Gradskog vijeća objavljeni su na službenoj 

stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr 
 

    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 

 
     Radi sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID -19 uzrokovane virusom 

SARS-CoV-2 sjednica će se održat uz pridržavanje svih propisanih 

epidemioloških mjera (mjerenje temperature i dezinfekcija na ulasku u Gradsku 

upravu, obavezno nošenje maski i pridržavanje propisane distance između 

sudionika na sjednici).  

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043  
622-017. 
 
 

     PREDSJEDNIK 
 GRADSKOG VIJEĆA  

                
                Nenad Martinovski, dipl.oec.,v.r. 
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