
KLASA: 024-01/23-01/0004
URBROJ: 2137-2-01/1-23-1
U Križevcima, 07. ožujka 2023.

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
13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca

Sjednica će se održati 14. ožujka 2023. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u kino 
dvorani Kina Križevci, koja se nalazi u sklopu Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci 
na adresi Franje Tuđmana 20, Križevci.
 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvješće Mandatne komisije: aktivacija mandata vijećnici Gradskog vijeća te 
stavljanje mandata u mirovanje vijećnice Gradskog vijeća,

2. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Kosov breg”,
3. Donošenje Odluke o uvjetima korištenja javnih površina gradskih trgova i ulica u 

staroj užoj gradskoj jezgri grada Križevaca,
4. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

na području Grada Križevaca,
5. Donošenje Odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u gospodarskoj zoni 

Gornji Čret,
6. Donošenje  Odluke o osnivanju prava građenja na građevinskom zemljištu u 

vlasništvu Grada Križevaca,
7. Donošenje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na 

dijelu  zgrade spavaonice u bivšoj vojarni u Križevcima,
8. Donošenje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u ulici 

Nikole Tesle,
9. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Križevaca
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava iz socijalne 

skrbi Grada Križevaca,



12. 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 2023. godinu,

13. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Ivanec 
Križevački,

14. Donošenje Odluke o dodjeli:
a) Plakete Grada Križevaca,
b) Priznanja Grada Križevaca,
c) Priznanja u vatrogastvu Grada Križevaca,

15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima 
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Križevaca,

16. Razmatranje Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u 
reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u 
vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije,

17. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
za 2022. godinu na području Grada Križevaca,

18. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Križevaca za 
razdoblje od 2019. do 2022. godine,

19. Donošenje Zaključka o usvajanju Dvogodišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana 
energetski i klimatski održivog razvitka Grada Križevaca,

20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Križevci za 
stjecanje imovine u iznosu većem od 26.544,56 eura,

21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Gradskom muzeju Križevci za stjecanje 
imovine u iznosu većem od 6.636,14 eura,

22. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Statut Dječjeg vrtića Križevci,
b) izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića Križevci,
c) Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu djece i ostvarivanju 

prava i obveza korisnika usluga i
23. Raspisivanje Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog 

muzeja Križevci.

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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