
 
 
 
 
 

 
   Gradsko vije će 
 
KLASA: 021-05/05-01/07 
URBROJ: 2137/02-05-1 

Križevci, 07. 12. 2005. 
 
 
 Na temelju članka 21. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" br. 6/01 i 7/01) i članka 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 4/02, 3/03 i 6/05), 
 

 
S A Z I V A M 

 
6. sjednicu Gradskog vije ća Grada Križevaca 

 

  Sjednica će se održati 14. prosinca   2005. godine (srijeda)  s po četkom u 
18 sati,  u Gradskoj vijećnici u Križevcima, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12/I. 
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći 
 

 D N E V N I   R E D : 
 
1. Donošenje  Izmjena Programa: 
    a) stambeno-komunalnih djelatnosti i uređenja prostora na području Grada  
        Križevaca za 2005. godinu, 
    b) održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca u 2005. 
        godini, 
    c) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
 
2. Donošenje  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 2005. godini i to u: 
    a) predškolskom odgoju i naobrazbi; 
    b) prosvjeti; 
    c) kulturi; 
    d) sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi; 
    e) socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama; 
    f) protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti, 
 

3. Donošenje Izmjena i dopuna: 
    a)  Proračuna Grada Križevaca za 2005. godinu; 
    b) Konsolidiranog proračuna Grada Križevaca za 2005. godinu, 
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4. Donošenje Programa: 

    a) stambeno-komunalnih djelatnosti i uređenja prostora na području Grada 
         Križevaca za 2006. godinu; 
     b) održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca za 2006. 
          godinu čiji privitak čini Program održavanja komunalne infrastrukture na  
          području Grada Križevaca u 2006. godini za djelatnosti iz članka 22., a  
          sukladno članku 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu; 
     c)  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu, 
 

5. Razmatranje Izvješća dječjih vrtića o ostvarenju Programa rada u pedagoškoj 
    2004/05. godini i to: 
    a) Dječjeg vrtića Križevci; 
    b) Dječjeg vrtića Zraka sunca; 
    c) Dječjeg vrtića Sv. Josipa, 
 

6. Razmatranje Programa rada za pedagošku 2005/06. godinu dječjih vrtića na 
    području Grada Križevaca i to: 
    a) Dječjeg vrtića Križevci; 
    b) Dječjeg vrtića Zraka sunca; 
    c) Dječjeg vrtića Sv. Josipa,        
   
7. Rasprava o Financijskim planovima dječjih vrtića u 2006. godini i to: 
    a) Dječjeg vrtića Križevci; 
    b) Dječjeg vrtića Zraka sunca; 
    c) Dječjeg vrtića Sv. Josipa,  
 

8. Rasprava o  Programima rada i Financijskim planovima ustanova u kulturi 
    u 2006. godini i to: 
    a) Gradske knjižnice ''Franjo Marković''; 
    b) Gradskog muzeja; 
    c) Pučkog otvorenog učilišta, 
 
 

9. Rasprava o Programu rada i Financijskom planu Javne vatrogasne postrojbe 
    Grada Križevaca u 2006. godini, 
 

10. Rasprava o Programima rada i Financijskim planovima i to: 
      a) Zajednice športskih udruga; 
      b) Zajednice tehničke kulture; 
      c) Vatrogasne zajednice Grada, 
 
11. Donošenje Programa javnih potreba na području Grada Križevaca i to u: 
      a) predškolskom odgoju i naobrazbi; 
      b) prosvjeti; 
      c) kulturi; 
      d) športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi; 
      e) socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama; 
      f) protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti, 
 
12. Rasprava o Programu rada Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. te 
      Financijskom planu za 2006. godinu, 
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13. Rasprava o Programima u gospodarstvu (razvoj turizma, gospodarski  
      sajmovi, razvojni programi, natjecanje poljoprivrednika, program poticaja u 
      poljoprivredi te program, znanost i poljoprivreda), 
     
14.  Donošenje Odluke o prirezu poreza na dohodak, 
 
15. Donošenje: 
      a) Proračuna Grada Križevaca za 2006. godinu, čiji sastavni dio čini: 
          Projekcija  proračunske potrošnje do 2008. godine, prijedlog Plana radnih 
          mjesta u upravnim tijelima Grada Križevaca za razdoblje 2006. do 2008.,  
          Projekcija gradnje značajnijih objekata iz stambeno-komunalnih djelatnosti za  
          period 2007-2009. godine, te Program kapitalnih ulaganja za 2006. godinu, 
      b) Konsolidiranog Proračuna Grada Križevaca za 2006. godinu, 
 
16. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2006. 
      godinu, 
 
17. a) Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru za period 1997-2005. godine, 
      b) Donošenje Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za period  
          2005-2009. godine, 
 
18. Izbor zamjenika gradonačelnika Grada Križevaca, 

19. Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada 
      Križevaca, 

20. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Križevaca. 

 
 
 

   Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv. 
Mole se pozvani da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu 

spriječenost opravdaju na telefon 681-411, kućni 134. 
 

       
        
             PREDSJEDNIK                                                       

                 Dragutin Guzalić, v.r.  
 
 


