
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD KRIŽEVCI 

Gradsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/17-01/31          

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

Križevci, 24. listopada 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 

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca 

  Sjednica će se održati 30. listopada 2017. godine (ponedjeljak) 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. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata zamjeniku vijećnika Gradskog 

vijeća,   

2. Donošenje Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada 

Križevaca, 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na 

području Grada Križevaca, 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na 

području Grada Križevaca, 

5. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva u korist HŽ Infrastrukture d.o.o. 

Zagreb, 

6. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist HŽ Infrastrukture d.o.o. 

Zagreb, 

7. Donošenje: 

a) Programa zaštite divljači na području Grada Križevaca, 

b) Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Križevaca, 

8. Donošenje Zaključka o utvrđivanju početne tržišne cijene i uvođenju prava prvokupa 

na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Križevaca na području DPU-a 

Posrednji put u Križevcima, 

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Križevaca za 

sklapanje Sporazuma o provedbi zajedničkog postupka javne nabave, za donošenje 

Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu, odluke o odabiru 

ekonomski najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora o javnoj nabavi i to za: 



a) opskrbu električnom energijom, 

b) opskrbu prirodnim plinom, 

10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 

2017. godinu,  

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Križevačkom poduzetničkom centru d.o.o. za 

ishođenje bankovne garancije i davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza, 

12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnatelju Osnovne škole "Vladimir 

Nazor" za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za energetsku obnovu 

zgrade Osnovne škole "Vladimir Nazor", 

13. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, 

14. Razmatranje Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Križevaca za 

2018. godinu, 

15. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i 

članova Odbora za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Gradskog vijeća Grada 

Križevaca. 

 

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

 1. i 15. 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- 411, kućni 944. 

 

                    PREDSJEDNIK 

                 Marko Katanović, v.r.     

 

 

 

 

 
 


