
 
 
 
 
 
Gradsko poglavarstvo              

       
KLASA: 022-05/06-01/16 
URBROJ: 2137/02-06-1 
Križevci, 13. 04. 2006. 

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

S A Z I V A M 

16.  sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Križevaca, koja će se održati 
19. travnja 2006. (srijeda) u maloj vijećnici   Grada Križevaca,   s početkom 
rada u 17,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I   R E D : 
 

1. Rasprava o Informacijama o općem stanju sigurnosti tijekom mjeseca 
    siječnja, veljače i ožujka 2006. godine na području Grada Križevaca, 
 

2. Razmatranje Izvješća-Mišljenja o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i  
    poslovanja  Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Križevci za 2004.  
    godinu, čiji je  sastavni dio Zapisnik Nadzornog odbora spomenutog Centra, 

3. Rasprava o Programu obilježavanja Dana Grada Križevaca, 

4. Rasprava o prijedlogu: 
a) Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća  mjesnih odbora i Gradskih  
četvrti na području Grada Križevaca, 

b) Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje spomenutih izbora, 

5. Razmatranje prijedloga za Izmjenu i dopunu tekstualnog dijela: 
a) GUP-a Grada Križevaca, 
b) PPUG-a Grada Križevaca, te donošenje  spomenutih odluke koje će činiti  

podlogu za izradu projektnih zadataka  poradi raspisivanja odgovarajućih 
natječaja za odabir najpovoljnijih ponuditelja, 

 

6. Rasprava o prijedlogu teksta Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova - 
    organiziranju poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i 
    drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na području Grada Križevaca, 



 2 

 
7. Razmatranje Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci za financiranje  
    voditelja ljetovanja socijalno ugrožene djece u Italiji, 
 
8. Rasprava o prijedlogu Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog  
    zemljišta u Ul. Nikole Tesle u Križevcima, 

9. Rasprava o prijedlogu Zaključka o dodjeli Zahvalnica Gradskog  
    poglavarstva Grada Križevaca povodom obilježavanja Dana Grada  
    Križevaca, 

10. Razmatranje ponude Izdavačke kuće "Veda" d.o.o. Križevci za generalno 
      pokroviteljstvo otkupa monografije "Križevci i kalničko prigorje", 
      
11. Rasprava o prijedlogu Zaključka o otpisu-oslobađanju plaćanja komunalne 
      naknade, 
 

12. Rasprava o prijedlogu Zaključka o davanju suglasnosti za podzakup  
      poslovnog prostora u vlasništvu Grada Križevaca, 
 

13. Razmatranje zahtjeva Općine Kalnik za odlaganje komunalnog otpada na 
      na odlagalištu Ivančino brdo u Križevcima, 
 
14. Rasprava o prijedlozima Pravilnika o izmjeni Pravilnika o: 

a) unutarnjem redu upravnih tijela Grada Križevaca, 
b) utvrđivanju koeficijenata složenosti radnih mjesta u upravnim tijelima 

grada Križevaca, 

15. Razmatranje Izvještaja o korištenju Proračunske zalihe Proračuna Grada 
      Križevaca za veljaču i ožujak 2006. godine, 
  
16. Rasprava o prijedlogu za izmjenu Zaključka o određivanju potpisnika po  
     žiro računu Proračuna Grada Križevaca,  
 
17. Razmatranje novog prijedloga za prodaju vozila u vlasništvu Grada po  
      umanjenoj početnoj cijeni, 

18. Pitanja i prijedlozi. 

       
Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv. 

 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.  


