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REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KRIŽEVCI
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/17-01/9
URBROJ: 2137/02-04/2-17-1
Križevci, 26. studeni 2018.
Na temelju članka 20. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18 - pročišćeni tekst) i članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 5/09, 1/13, 1/14, 2/14. i 5/14)
SAZIVAM
13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca
Sjednica će se održati 3. 12. 2018. 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. Razmatranje Programa rada za pedagošku 2018/19. godinu dječjih vrtića na
području Grada Križevaca, i to:
a. Dječjeg vrtića Križevci,
b. Dječjeg vrtića "Zraka sunca",
c. Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
d. Dječjeg vrtića "Čarobna šuma",
2. Razmatranje Financijskih planova za 2019. godinu dječjih vrtića na području Grada
Križevaca, i to:
a. Dječjeg vrtića Križevci,
b. Dječjeg vrtića "Zraka sunca",
c. Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
d. Dječjeg vrtića "Čarobna šuma",
3. Razmatranje Financijskih planova osnovnih škola s područja Grada Križevaca za
2019. godinu, i to:
a. Osnovne škole Ljudevita Modeca,
b. Osnovne škole "Vladimir Nazor",
c. Glazbene škole Alberta Štrige,
d. Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju,
4. Razmatranje Programa rada i Financijskih planova ustanova u kulturi za 2019.
godinu:

2
a. Pučkog otvorenog učilišta Križevci,
b. Gradske knjižnice ''Franjo Marković'' Križevci,
c. Gradskog muzeja Križevci,
5. Razmatranje Programa rada i Financijskih planova za 2019. godinu:
a. Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,
b. Vatrogasne zajednice Grada Križevaca,
c. Zajednice športskih udruga Križevci,
d. Zajednice tehničke kulture Križevci,
e. Gradskog društva Crvenog križa Križevci,
6. Donošenje Programa na području Grada Križevaca u 2019. godini:
a. održavanja komunalne infrastrukture,
b. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
c. utroška sredstava šumskog doprinosa,
7. Donošenje Programa javnih potreba na području Grada Križevaca u 2019. godini:
a. u predškolskom odgoju i obrazovanju,
b. u osnovnom obrazovanju na području Grada Križevaca,
c. za dodatne programe u osnovnim i srednjim školama te učeničkim i
studentskim potporama i znanosti,
d. u kulturi i turizmu,
e. u športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi,
f. u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama,
g. u protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti,
8. Donošenje Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu i projekcija za 2020. i
2021. godinu,
9. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu,
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Križevaca za 2019. godinu,
11. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Grada Križevaca za 2019.
godinu,
12. Donošenje Programa u gospodarstvu za 2019. godinu,
13. Donošenje izmjena Programa na području Grada Križevaca u 2018. godini:
a. održavanja komunalne infrastrukture,
b. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
14. Donošenje izmjena Programa i Plana javnih potreba za 2018. godinu:
a) u predškolskom odgoju i obrazovanju,
b) u osnovnom obrazovanju,
c) za dodatne programe u srednjim školama te učeničkim i studentskim
potporama
d) u kulturi,
e) u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi,
f) u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama,
g) u protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti
15. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu i
projekcija za 2019. i 2020. godinu,
16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna za 2018.
godinu,
17. Donošenje izmjena i dopuna Plana sukcesivnog pokrića manjka prethodnih razdoblja
Grada Križevaca,
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18. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata za 2018.
godinu,
19. Donošenje Odluke o mjerilima za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerilima za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Križevaca,
20. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta
Gradskog muzeja Križevci,
21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama
Statuta Pučkog otvorenog učilišta Križevci,
22. Donošenje rješenja o imenovanju v. d. ravnatelja Gradskog muzeja Križevci,
23. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Križevaca i
24. Donošenje Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama.
Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv.
Mole se pozvani da na sjednicu dođu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost
opravdaju na telefon 628-920 ili 628- 420.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović

