
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD KRIŽEVCI 

Gradsko vijeće 

 

KLASA: 024-01/22-01/0010 

URBROJ: 2137-02-01/1-22-1 

Križevci, 22. lipnja 2022. 

 

 Na temelju članka 20. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" 

broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18, 3/18 - pročišćeni tekst, 3/20 i 1/21) i članka 58. Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 5/09, 1/13, 1/14, 

5/14. i 1/21) 

 

S A Z I V A M 

8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca 

 

Sjednica će se održati 28. lipnja 2022. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u 

kino dvorani koja se nalazi u sklopu Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci na adresi 

Ulica Franje Tuđmana 20, Križevci.   

             

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata zamjenici vijećnika Gradskog 

vijeća Grada Križevaca, 

2. Razmatranje Godišnjeg financijskog Izvješća Križevačkog poduzetničkog centra 

d.o.o., 

3. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Financijskih planova dječjih vrtića s područja 

Grada Križevaca za 2021. godinu, i to:  

a) Dječjeg vrtića Križevci,  

b) Dječjeg vrtića "Zraka sunca",  

c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa,  

d) Dječjeg vrtića "Čarobna šuma",  

4. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Financijskih planova osnovnih škola s područja 

Grada Križevaca za 2021. 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,  

5. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada ustanova u 

kulturi na području Grada Križevaca za 2021. godinu, i to:  

a) Pučkog otvorenog učilišta,  



b) Gradske knjižnice "Franjo Marković",  

c) Gradskog muzeja Križevci, 

6. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana za 2021. 

godinu, i to:  

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,  

7. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Križevaca za srpanj-prosinac 

2021. 

8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Križevaca za 2021. godinu  

9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Križevaca za 2021. godinu, 

10. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu, 

11. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu, 

12. Donošenje Programa i Plana o izmjenama 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, učeničkim i 

studentskim potporama i znanosti 

d) u kulturi i turizmu, 

e) u protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti, 

f) u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama 

13. Donošenje Programa o izmjeni Programa i plana na području Grada Križevaca u 

2022. godini: 

a) održavanja komunalne infrastrukture,  

b) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

c) utroška sredstava šumskog doprinosa, 

14. Donošenje Programa o izmjenama Programa u gospodarstvu za 2022. godinu, 

15. Donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa potpora poljoprivredi na 

području grada Križevaca za 2022. godinu, 

16. Donošenje: 

a) Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnih škola u 2022. godini, nad kojima osnivačka prava ima 

Grad Križevci, 

b) Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja i intelektualne usluge osnovnih škola nad kojima osnivačka 

prava ima Grad Križevci za 2022. godinu, 

c) Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

ulaganja u 2022. godini  na nefinancijskoj imovini osnovnih škola nad 

kojima osnivačka prava ima Grad Križevci, 

17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača, zastupljenih u Gradskom 

vijeću Grada Križevaca za 2022. godinu, 



18. Program o izmjenama i dopunama 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 

19. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2022. godinu i 

projekcije za 2023. i 2024. godinu, 

20. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu RH na području Grada Križevaca za k.o. Potočec i Vojakovačke 

Sesvete,  

21. Donošenje Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog 

plana Grada Križevaca, 

22. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

gospodarske zone “Gornji Čret”, 

23. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

gospodarske zone “Cubinec”, 

24. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Provedbenih urbanističkih planova na 

području obuhvata Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca, 

25. Donošenje Zaključka o izmjeni Modela raspolaganja Gospodarskom zonom Gornji 

Čret, 

26. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada 

Križevaca, 

27. Donošenje: 

a) Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu 

Križevcima 

b) Odluke o povjeravanju o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

pružanje usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i upravljanje 

sustavom javnih bicikala 

28. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava iz 

socijalne skrbi Grada Križevaca, 

29. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti 

dadilja na području Grada Križevaca, 

30. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ 

Križevci za provedbu postupka javne nabave u vrijednosti većoj od 200.000,00 kuna 

31. Donošenje Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se 

obrazuju za deficitarna zanimanja u ak. god. 2022./2023. 

32. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa (I) Ugovora o 

zajedničkom ulaganju u izgradnju stambene zgrade na gradskom zemljištu 

33. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o područjima mjesnih odbora i gradskih 

četvrti, 

34. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Križevaca, 

35. Donošenje Odluka o dopuni jedinstvene baze nerazvrstanih cesta 

36. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za glasanje na sjednici 

Skupštine Komunalnog poduzeća d.o.o., 

37. Razmatranje prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih 

mjesta Dječjeg vrtića Križevci i 

38. Informacija o ostavci na mjestu člana Vijeća časti Grada Križevaca. 

 

 



 

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 628-961 ili 628-946. 

 

 

PREDSJEDNIK 

Igor Frbežar 


