
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD KRIŽEVCI 

Gradsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/18-01/ 19        

URBROJ: 2137/02-04/2-18-1  

Križevci, 21. svibnja 2018. 

 

 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, 5/14 i 1/18) 

S A Z I V A M 

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca 

  Sjednica će se održati 28. svibnja 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 

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

             

 Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

1. Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci o: 

a) gospodarenju otpadom za 2017. godinu i Izvješća o radu davatelja javne 

usluge, 

b) provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2017. godine na 

području Grada Križevaca,  

2. Izvješća o ostvarenju Financijskih planova dječjih vrtića s područja Grada Križevaca 

za 2017. godinu, i to: 

a) Dječjeg vrtića Križevci, 

b) Dječjeg vrtića »Zraka sunca«, 

c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa, 

d) Dječjeg vrtića "Čarobna šuma", 

3. Izvješća o ostvarenju Financijskih planova osnovnih škola s područja grada Križevaca, 

kojima je Grad osnivač, za 2017. godinu, i to:  

a) Osnovne škole Ljudevita Modeca, 

b) Osnovne škole "Vladimir Nazor", 

c) Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, 

d) Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju, 

4. Izvješća o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada ustanova u kulturi na 

području Grada Križevaca za 2017. godinu, i to: 

a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci, 



b) Gradske knjižnice »Franjo Marković« Križevci, 

c) Gradskog muzeja Križevci, 

5. Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana za 2017. 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. Izvješća o: 

a) izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Križevaca za 2017. godinu, 

b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Križevaca za 2017. godinu, 

7. Informacija o izvršenju Programa uređenja prostora na području Grada Križevaca za 

2017. godinu, 

8. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 2017. 

godinu, 

9. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu, 

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

kratkoročno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. modelom prekoračenja po 

poslovnom računu, 

11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i vijeća 

gradskih četvrti na području Grada Križevaca, 

12. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na području Poduzetničke zone Gornji 

Čret, 

13.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Križevaca za 

donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne 

nabave radova na biciklističkim stazama, biciklističkom mostu i dionici pristupne 

ceste do vidikovca u Križevcima u okviru projekta "Cyclo-Net" 

HUHR/1601/2.1.1/1011 te sklapanje ugovora o izvođenju radova, 

14. Donošenje Izmjena i dopuna Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada 

Križevaca, 

15. Prihvaćanje Aneksa Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje 

stambene građevine prema provedenom programu društveno poticajne stanogradnje, 

16. Prihvaćanje Aneksa Ugovora Veterinarske stanice Koprivnica d.o.o. o hvatanju, 

zbrinjavanju i skrbi životinja u Skloništu, 

17. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za branitelje 

Domovinskog rata 

 

Materijali iz predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv. Materijal uz točku 13. 

Dnevnog reda biti će dostavljen naknadno. 

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

opravdaju na telefon 628-944 ili 681-002. 

PREDSJEDNIK 

Marko Katanović, v.r. 


