
KLASA: 024-01/22-01/0014
URBROJ: 2137-2-01/1-22-1
U Križevcima, 07. prosinca 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, 1/21 i 3/22) 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
12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca

Sjednica će se održati 14. prosinca 2022. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati u 
kino dvorani koja se nalazi u sklopu Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci na adresi 
Franje Tuđmana 20, Križevci.
 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Programa o izmjenama Programa na području Grada Križevaca u 2022. 
godini:

a) održavanja komunalne infrastrukture, 
b) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
c) utroška sredstava šumskog doprinosa,

2. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama 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,

3. Donošenje Programa o izmjeni Program utroška sredstava od legalizacija nelegalno 
izgrađenih zgrada na području Grada Križevaca u 2022. godini,

4. Donošenje Programa o izmjeni 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,



5. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na 
području grada Križevaca za 2022. godinu,

6. Donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa u gospodarstvu za 2022. 
godinu

7. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2022. godinu i  
projekcije za  2023. i 2024. godinu,

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 
2022. godinu, 

9. Donošenje
a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Križevaca za 2022. 

godinu,
b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Križevaca za 2023. 

godinu, 
10. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Križevaca za 2023.,
11. Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Križevaca,
12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana održive urbane mobilnosti (SUMP) Grada 

Križevaca,
13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom Grada Križevaca za 

2023. godinu,
14. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području poduzetničke zone 

Gornji Čret trgovačkom društvu OMER DOGAN d.o.o.,
15. Donošenje Odluke o grobnim mjestima pod posebnom zaštitom,
16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima,
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize 

zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu 
i donošenje prostornog plana odnosno njegovih izmjena i dopuna za 2022. godinu,

18. Donošenje Zaključka o isknjiženju iz poslovnih knjiga,
19. Razmatranje Izvješća o studentskim kreditima Grada Križevaca za akademsku 

godinu 2021./2022. i
20. Razmatranje Izvješća o stipendijama Grada Križevaca u akademskoj godini 

2021./2022.

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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