
 
 
 
 
 
 
Gradsko poglavarstvo   
       

KLASA: 022-05/05-01/03 
URBROJ: 2137/02-05-1 
------------------------------ 
Križevci, 26. 07. 2005. 
 
 Na temelju članka 28. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Križevaca ("Službeni 
vjesnik Grada Križevaca"  broj 3/99),  
 
 

S A Z I V A M 

3.  sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Križevaca, koja će se održati 29. 07. 2005. 
godine  (petak)   u maloj vijećnici Grada Križevaca,   s početkom rada u  13,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

 

 D N E V N I   R E D : 
 
1. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana 
    za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2005. i to: 
    a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci, 
    b) Gradske knjižnice »Franjo Marković« Križevci, 
    c) Gradskog muzeja Križevci, 
 
2. Razmatranje Financijskog izvješća dječjih vrtića za razdoblje od 1.siječnja do  
    30. lipnja 2005. i to: 
    a) Dječjeg vrtića Križevci, 
    b) Dječjeg vrtića »Zraka sunca« Križevci, 
    c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa, 
 
3. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne vatrogasne  postrojbe grada  
    Križevaca za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2005. 
 
4. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za razdoblje od 1.siječnja  
    do 30. lipnja 2005. i to: 
    a) Zajednice športskih udruga Križevci, 
    b) Zajednice tehničke Križevci, 
    c) Vatrogasne zajednice Grada Križevaca, 
 
5. Razmatranje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca  te  
    Konsolidiranog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za  
    razdoblje siječanj-lipanj 2005. 



 2 

 
6. Rasprava o prijedlogu teksta Ugovora o povjeravanju poslova i načinu korištenja sredstava  
    namijenjenih sufinanciranju sanacije odlagališta komunalnog otpada Ivančino brdo  u  
   Križevcima, 
 
7. Rasprava o prijedlogu teksta Ugovora o osnivanju prava građenja na- nekretninama u  
    vlasništvu Grada Križevaca, radi gradnje elektroenergetskog objekta: 
    a) podzemnog kabla od TS Zagorska ul. do TS F. Supila 
    b) podzemnog priključnog voda i TS Lipovčica, 
 
8. Rasprava o prijedlogu teksta Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Cvjetnoj ulici u  
    Križevcima, 
 
9. Rasprava o prijedlogu Odluke o raspisivanju javnog natječaja o povjeravanju 
    komunalnih poslova za komunalne djelatnosti: 
    a) održavanje nerazvrstanih tucaničkih cesta na području Grada Križevaca, 
    b) održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta na području Grada Križevaca 
    c) održavanja javne rasvjete na području Grada Križevaca, te 
    -  Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka za obavljanje komunalnih 
       djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanje javne rasvjete, 
 
10. Rasprava o prijedlogu teksta Sporazuma o davanju na korištenje garaže te davanje  
      suglasnosti na troškovnik za izvođenje radova, 
 
11. Rasprava o prijedlogu teksta Sporazuma o međusobnim odnosima u  realizaciji projekta  
      regionalnog vodoopskrbnog sustava Vodosprema  Bukovje - centar Svetog Ivana Žabno, 
 
12. Rasprava o prijedlogu Zaključka o dodjeli potpore iz projekta Studije  razvoja turizma  
      Katici Rakić iz Čabraja, 
 
13. Rasprava o prijedlogu za isplatu zemljišta u Ul. Slavka Kolara uz obročnu otplatu od  
      godinu dana, 
 
14. Razmatranje zamolbe Vesne i Dragoslava Andrića iz Križevaca za prijenos založnog  
      prava - hipoteke, 
 
15. Rasprava o prijedlogu Aneksa Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u  
      upravnim tijelima Grada Križevaca, 
 
16. 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. 
 
 


