
KLASA: 021-05/21-01/0003
URBROJ: 2137/02-01/1-21-1
U Križevcima, 9. studenog 2021.

Na temelju članka 20. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" 
broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18, 3/18. - pročišćeni tekst i 1/21) i članka 58. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 5/09, 1/13, 1/14, 2/14, 5/14. 
i 1/21)

S A Z I V A M
4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca

Sjednica će se održati 17. studenog 2021. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati 
videokonferencijskim putem.
      

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o:
a) izmjeni Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Grada 

Križevaca u vlasništvo javnog isporučitelja vodne usluge,
b) zamjeni nekretnina između Grada Križevaca i Vodnih usluga d.o.o. Križevci,

2. Razmatranje Izvješća dječjih vrtića na području Grada Križevaca o realizaciji 
Programa rada u pedagoškoj 2020./2021. godini, i to:

a) Dječjeg vrtića Križevci
b) Dječjeg vrtića „Zraka sunca“, 
c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
d) Dječjeg vrtića „Čarobna šuma“,

3. Razmatranje Izvješća o realizaciji programa rada u školskoj 2020./21. godini 
osnovnih škola s područja Grada Križevaca, i to:

a) Osnovne škole Ljudevita Modeca,
b) Osnovne škole "Vladimir Nazor",
c) Glazbene škole Alberta Štrige,
d) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci,

4. Razmatranje Programa rada za pedagošku 2021/22. 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“



5. Razmatranje prijedloga Financijskih planova za 2022. 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“,

6. Razmatranje prijedloga Financijskih planova osnovnih škola s područja Grada 
Križevaca za 2022. 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 Križevci,

7. Razmatranje prijedloga Programa rada i Financijskih planova ustanova u kulturi za 
2022. godinu: 

a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci,
b) Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci,
c) Gradskog muzeja Križevci,

8. Razmatranje prijedloga Programa rada i Financijskih planova za 2022. 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,

9.  Donošenje Programa na području Grada Križevaca u 2022. godini:
a) održavanja komunalne infrastrukture,
b) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
c) utroška sredstava šumskog doprinosa,

10. Donošenje Programa i plana javnih potreba na području Grada Križevaca u 2022. 
godini:

a) u predškolskom odgoju i obrazovanju,
b) u osnovnom obrazovanju,
c) za dodatne programe u osnovnim i srednjim školama te učeničkim i 

studentskim potporama i znanosti,
d) u kulturi i turizmu,
e) u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi,
f) u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama,
g) u protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti,

11. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Grada Križevaca za 2022. 
godinu,

12. Donošenje Programa u gospodarstvu za 2022. godinu,
13. Donošenje Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Grada Križevaca u 2022. godini,
14. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i korištenja sredstava od promjene 
namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Križevaca za 2022. godinu,

15. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Križevaca za 2022. godinu,

16. Donošenje Programa rada Savjeta mladih Grada Križevaca za 2022. godinu s 
financijskim planom,



17. Donošenje Proračuna Grada Križevaca za 2022. godinu i projekcije za 2023. i      
2024. godinu, 

18. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2022. godinu,
19. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Križevaca:

a) u svrhu uređenja gradskog stadiona i pratećih objekata, 
b) u svrhu rekonstrukcije javne rasvjete,

20. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje 
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Gradskom 
vijeću Grada Križevaca od konstituiranja Gradskog vijeća Grada Križevaca do 31. 
prosinca 2021. godine

21. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području poduzetničke zone 
Gornji Čret trgovačkom društvu ALLPLAN d.o.o.,

22. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja,
23. Donošenje Odluke o dopuni Popisa komunalne infrastrukture Odluke o proglašenju 

komunalne infrastrukture Grada Križevaca javnim dobrom u općoj uporabi,
24. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Križevcima
25. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Grada 

Križevaca,
26. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu i mjerilima naplate usluga od korisnika 

Dječjeg vrtića Križevci i
27. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Križevaca za 2022. godinu.

Pristupni podatci i upute za spajanje na videokonferenciju biti će dostavljeni 
naknadno.

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 628-961.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar
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