REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KRIŽEVCI
Gradonačelnik
KLASA: 022-01/17-01/16
URBROJ: 2137/02-04/03-17-1
Križevci, 24. studeni 2017.
Gradonačelnik Grada Križevaca
SAZIVA
4. sjednicu Kolegija koja će se održati 27. studenog 2017. (ponedjeljak) u Maloj
vijećnici Grada Križevaca, s početkom rada u 7:30 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje Izvješća dječjih vrtića o ostvarenju Programa rada u pedagoškoj 2016./17.
godini, i to:
a) Dječjeg vrtića Križevci
b) Dječjeg vrtića "Zraka sunca",
c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa i
d) Dječjeg vrtića "Čarobna šuma",
2. Razmatranje Godišnjeg izvješća o izvršenju programa rada u školskoj 2016/17. godini
osnovnih škola kojima je Grad osnivač, i to:
a) Osnovne škole Ljudevita Modeca
b) Osnovne škole "Vladimir Nazor"
c) Glazbene škole Alberta Štrige i
d) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
3. Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu i projekcije za
2019. i 2020. godinu,
4. Rasprava o nacrtu prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2018.
godinu,
5. Rasprava o nacrtu prijedloga Plana sukcesivnog pokrića manjka prethodnih razdoblja
grada križevaca,
6. Razmatranje nacrta prijedloga Programa javnih potreba na području Grada Križevaca u
2018. godini:
a) u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada,
b) u osnovnom obrazovanju na području Grada Križevaca,
c) za dodatne programe u srednjim školama te učeničkim i studentskim potporama
na području Grada,

d) u kulturi na području Grada,
e) u športu, rekreaciji i tehničkoj kulturu na području Grada,
f) u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama na području Grada,
g) u protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti,
7. Razmatranje Programa rada za pedagošku 2017/18. 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",
8. Razmatranje Financijskih planova dječjih vrtića na području Grada Križevaca za 2018.
godinu, i to:
a) Dječjeg vrtića Križevci,
b) Dječjeg vrtića "Zraka sunca",
c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
d) Dječjeg vrtića "Čarobna šuma",
9. Razmatranje Financijskih planova osnovnih škola s područja Grada Križevaca za 2018.
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,
10. Razmatranje prijedloga godišnjih Programa rada i Financijskih planova ustanova u
kulturi za 2018. godinu:
a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci,
b) Gradske knjižnice ''Franjo Marković'' Križevci,
c) Gradskog muzeja Križevci,
11. Razmatranje godišnjih Programa rada i Financijskih planova za 2018. godinu:
a) Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,
b) Vatrogasne zajednice Križevci,
c) Zajednice športskih udruga Križevci,
d) Zajednice tehničke kulture Križevci,
e) Gradskog društva Crvenog križa Križevci,
12. Rasprava o nacrtu prijedloga:
a) Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini,
b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada
Križevaca u 2018. godini,
c) Program uređenja prostora na području Grada Križevaca u 2018. godini,
d) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada Križevaca u
2018. godini,
13. Rasprava o nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima,
14. Rasprava o nacrtu prijedloga Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih
članova,
15. Rasprava o nacrtu prijedloga:
a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Križevaca za 2017.,
b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Križevaca za 2018.
godinu,

16. Razmatranje Izvješća o studentskim kreditima Grada Križevaca za akademsku 2016/17.
godinu,
17. Rasprava o prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Odluke mjesnog odbora Većeslavec o
povjeravanju upravljanja mjesnim grobljem u Poveliću Komunalnom poduzeću d.o.o.
Križevci,
18. Rasprava o nacrtu prijedloga Odluke o osnivanju prava građenja u korist HŽ
Infrastrukture d.o.o. Zagreb,
19. Rasprava o nacrtu prijedloga Odluke o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu HŽ
Infrastruktura d.o.o. Zagreb,
20. Razmatranje Programa provođenja i Provedbenog plana obvezne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje grada
Križevaca u 2018. godini,

21. Razmatranje zahtjeva za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa:
a) Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za rekonstrukciju građevine
infrastrukturne namjene, sustava gospodarenja otpadom – proširenje postojećeg
odlagališta otpada "Ivančino brdo",
b) Srednje gospodarske škole Križevci za gradnju građevine gospodarske namjene
i
22. Pitanja i prijedlozi.
GRADONAČELNIK
Mario Rajn, v.r.
NAPOMENA:
Materijali uz točke dnevnoga reda čine privitak ovome pozivu, izuzev točke 5. koja će
biti dostavljena na stol.
U slučaju eventualne spriječenosti, svoje odsustvo opravdajte na broj telefona 628-961
ili e-mail: dragutin.andric@krizevci.hr

