
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD KRIŽEVCI 

Gradsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/17-01/19        

URBROJ: 2137/02-04/2-17-1  

Križevci, 5. srpnja 2017. 

 

 Na temelju članka 20. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" 

broj 4/09, 1/13. i 1/16) i članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Križevaca ("Službeni 

vjesnik Grada Križevaca" broj 5/09, 1/13, 1/14, 2/14. i 5/14) 

S A Z I V A M 

2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca 

 

  Sjednica će se održati 12. srpnja 2017. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati u 

gradskoj vijećnici u Križevcima, Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12/I.   

             

 Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I   R E D:  

1. Donošenje Odluke o 

a) prijenosu prava vlasništva u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. 

Zagreb, 

b) osnivanju prava građenja u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb, 

2. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist Komunalnog poduzeća 

d.o.o. Križevci, 

3. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna GUP-a Grada Križevaca – ciljane 

izmjene, 

4. Donošenje Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave, 

5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih 

poslova – organiziranje poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja uginulih pasa i 

drugih životinja na području Grada Križevaca, 

6. Donošenje Odluke o  raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 

Križevaca za 2017. godinu, 

7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o obavljanju auto taksi prijevoza na području 

Grada Križevaca, 

8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Križevaca za 

donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za postupak zajedničke 

javne nabave za izgradnju sustava oborinske odvodnje u ulici Gornje Križevčine 

(2. uporabna cjelina) i izgradnju pješačke staze u ulici Gornje Križevčine (3. 

uporabna cjelina), 



 
 

9. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za: 

a) Statut, Poslovnik i propise,  

b) gospodarstvo i financije, 

c) selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, 

d) stambeno-komunalne djelatnosti, 

e) zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 

f) zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu dob, 

g) obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport, 

h) dodjelu javnih priznanja,  

10. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za branitelje Domovinskog rata,  

11. Donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za članove Nadzornog odbora 

Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. 

 

 Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv, osim materijala pod 

točkama 9., 10. i 11. koji će se dostaviti prije sjednice. 

 Mole se pozvani da na sjednicu dođu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost 

opravdaju na telefon 628-944 ili 681- 002. 

 

                    PREDSJEDNIK 

         Marko Katanović               
 

 

 

 

 


