
 
 
 
      
 

 

Gradsko poglavarstvo 
       
KLASA: 022-05/06-01/12 
URBROJ: 2137/02-06-1 

Križevci, 20. 01. 2006. 
 
 Na temelju članka 28. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca"  broj 3/99.),  
 

S A Z I V A M 

12.  sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Križevaca, koja će se održati 
25. siječnja 2006.  (srijeda)   u maloj vijećnici   Grada Križevaca,   s 
početkom rada u 18,00  sati. 
 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
D N E V N I   R E D : 

 
1. Rasprava o  Izvješćima o stanju javnog reda i mira na području Grada  
    Križevaca za listopad, studeni i prosinac 2005. godine 
 
2. Rasprava o nacrtu Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup  
    poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
    Grada Križevaca, na rok od tri godine 
 
3. Rasprava o prijedlogu Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u 
    zakup poslovnog  prostora na Trgu Antuna Nemčića 6, 
 
4. Rasprava o prijedlogu Ugovora o pravu građenja:  
    a) na nekretninama u   vlasništvu Grada,   a vezano na izgradnju 
        vodoopskrbnog sustava Đurđic-Novi Đurđic-Lemeš Križevački, 
    b) na nekretninama kojima upravlja Grad Križevci u svrhu polaganja 
        podzemnih kabela za izgradnju raspleta vodova iz TS Apatovec, 

5. Rasprava o prijedlogu Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu 
    potrošača javnih usluga 



 
6. Rasprava o prijedlogu Zaključka o provođenju postupka odabira ponuditelja  
    za obavljanje komunalnih  djelatnosti organiziranja poslova hvatanja, čuvanja  
    i uklanjanja uginulih pasa i mačaka i drugih životinja lutalica na području  
    Grada Križevaca, te imenovanje Povjerenstva 
 
7. Rasprava o prijedlozima: 
    a) Plana nabave  roba, usluga i radova čija procijenjena vrijednost prelazi  
        200.000,00 kuna  
    b) Plana nabave  roba, radova i usluga male vrijednosti za 2006.godinu 
 
8. Razmatranje zahtjeva za promjenu cijena komunalnih usluga- odvoza  
      komunalnog otpada, te davanje odgovarajuće suglasnosti 
 
9. Rasprava o prijedlogu Zaključka o isplati novčane  pomoći rodiljama sa 
     prebivalištem na području Grada Križevaca 
 
10. Razmatranje zamolbe Ščetarić Ivančice, za  novčanom potporom u 
     2006. godini, namijenjenoj  za liječenje bolesne kćeri, 
 
11. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje dva člana u Nadzorni odbor  
      Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, 
 
12. Upoznavanje sa podnijetim prijavama po raspisanom Natječaju za  
      imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, 
      Grada Križevaca 
 
13. Razmatranje prijedloga za prodaju dionica Zagrebačke banke d.d. 
 
14. Razmatranje zahtjeva Podružnice Prijatelji životinja Križevci, za zabranom  
      nastupa cirkusa sa životinjskim točkama na području Grada Križevaca, 
 
15. Pitanja i prijedlozi.      
 
 

Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv, osim 
materijala iz točke 12. dnevnog reda koji će se iznijeti na sjednici Poglavarstva. 
 Mole se pozvani da na sjednicu dođu u zakazano vrijeme, a možebitnu 
spriječenost opravdaju na telefon 681-411, kućni 134.  
 

    PREDSJEDNIK 
                                Branko Hrg,v.r. 
 


