
                                                       
    REPUBLIKA HRVATSKA 

   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

              OPĆINA KRIŽ 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

      

KLASA: 021-05/18-01/04                            

URBROJ: 238/16-01-18-1 

Križ, 30. 05. 2018.  

 

 

 Na temelju članaka 32. i 33. Statuta Općine Križ («Glasnik Zagrebačke županije» br. 

3/18.) i članka 35. stavka 1. i članka 107. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ („Glasnik 

Zagrebačke županije“ br. 3/18.) 

 

S A Z I V A M 

11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ 

 

Sjednica će se održati dana  05. 06. 2018. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u sjedištu 

Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5. 

 

Sukladno odredbi članka 146. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ prije utvrđivanja 

dnevnog reda usvaja se Zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Aktualni sat. 

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Križ. 

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. 

  

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Križ u dijelu 

redovito održavanje prometnih površina, na temelju pisanog ugovora. 

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Križ u dijelu 

redovito održavanje sustava odvodnje, na temelju pisanog ugovora. 

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Križ u dijelu 

redovito održavanje prometne signalizacije i opreme, na temelju pisanog ugovora. 

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

komunalnih poslova javne rasvjete na području Općine Križ na temelju pisanog ugovora.  

 



 

-2-  

 

 

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.  

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za sanaciju 

krovišta na društvenom i vatrogasnom domu Velika Hrastilnica.  

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za sanaciju 

krovišta Doma kulture Josip Badalić u Križu. 

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju novčanih sredstava i davanju 

suglasnosti. 

 

 

U privitku dostavljam Zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ i materijale uz 

predložene točke dnevnog reda, s napomenom da će prijedlog akta za donošenje pod 

predloženom točkom br. 2.  biti dostavljen članovima Općinskog vijeća na klupe. 

 

Molim članove Općinskog vijeća Općine Križ da se odazovu ovom sazivu, a eventualnu 

nemogućnost odaziva unaprijed najave na telefon broj: 2831-510. 

 

 

                           Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ: 

                                        Mladen Rogić v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


