
 
 
         
 
 
Gradsko poglavarstvo   
       

Klasa: 022-05/05-01/06 
Urbroj: 2137/02-05-1 
------------------------------ 
Križevci, 28. 04. 2005. 
 
 
 Na temelju članka 28. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 3/99),  
 

S A Z I V A M 

105. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Križevaca, koja će se održati  
02. svibnja 2005. godine (ponedjeljak) 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. Razmatranja Izvješće o radu i financijskom poslovanju  Križevačko  
    poduzetničkog centra d.o.o. za razvoj poduzetništva od 2001-2005. godine, 
 
2. Rasprava o prijedlozima Rješenja o imenovanju: 
    a) člana Uprave  društva Križevačkog poduzetničkog centra, d.o.o. Križevci, 
    b) Nadzornog odbora Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Križevci, 
 
3.  Razmatranje Financijskog izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca  
     za razdoblje siječanj-ožujak 2005. godine, 
 
4. Razmatranje  Izvještaja o korištenju Proračunske zalihe Proračuna Grada 
    Križevaca za  ožujak 2005. 
 
5. Rasprava o prijedlogu teksta Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 
    hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa 
    i mačaka lutalica na području Grada Križevaca, 
 
 



6. Rasprava o zamolbi tvrtke INTRAINVEST d.o.o. Zagreb za izdavanje 
    suglasnosti za ishođenje dozvole radi nadogradnjuegrađevine u Ul. kralja  
    Tomislava 1 u Križevcima, 
 
7. Rasprava o prijedlogu teksta Sporazuma o zajedničkom financiranju 
    sanacije krovišta na građevini u Ulici S. S. Kranjčevića 2, u Križevcima, 
 
8. Razmatranje ponude za nadogradnju i proširenje Programa izrade  
    proračuna jedinice lokalne i područne  (regionalne) samouprave, 
 
9. Razmatranje prijedloga Troškovnika vezano na novi prijedlog  širine 
    nogostupa na šetalištu Dragutina Novaka u Križevcima  
 
10.  Razmatranje zahtjeva za : 
       a)  davanje suglasnosti za raspisivanje natječaja za zakup kina »Kalnik«,te 
       b)  donošenje odgovarajućeg zaključka o stavljanja spomenutog kina u  
            funkciju primjenom modela javno privatnog partnerstva, 
 
11. Rasprava o prijedlogu za  financiranje voditelja ljetovanja socijalno 
      ugrožene djece u Italiji, 
 
12. Upoznavanje -  Informacija o izabranom izvođaču i prihvaćenoj cijeni za  
      izvođenje instalacije hlađenja, grijanja i pripremu tople sanitarne vode u  
      Odmaralištu na Pagu, 
 
13. Donošenje Zaključka o podmirenju troškova vezanih na održavanje  
      manifestacije obilježavanja Dana Grada, 
 
14. Pitanja i prijedlozi.- 
 
 

Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv, osim 
materijala iz točke 9. b) koji će biti dostavljen neposredno prije održavanja 
sjednice. 
 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. 
      
 
 


