
                  

                                                                  
    REPUBLIKA HRVATSKA 

   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

              OPĆINA KRIŽ 

         OPĆINSKO VIJEĆE      

      

KLASA: 021-05/20-01/09                           

URBROJ: 238/16-01-20-1 

Križ, 06. 11. 2020.  

 

 Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17 i 98/19), članaka 32. i 33. Statuta Općine Križ («Glasnik Zagrebačke županije» 

br. 3/18, 18/19 i 2/20) i članka 35. stavka 1. i članka 107. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 3/18, 18/19 i 2/20),  

 

S A Z I V A M 

33. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ 

 

Sjednica će se održati dana 12. 11. 2020. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u 

sjedištu Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5. 

 

Sukladno odredbi članka 8. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ, prije utvrđivanja 

dnevnog reda, zamjenica člana Općinskog vijeća Općine Križ polaže prisegu. 

 

Sukladno odredbi članka 146. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ prije utvrđivanja 

dnevnog reda usvaja se Zapisnik s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

DNEVNI RED: 

1.Aktualni sat. 

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Križ. 

  

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom 

Općine Križ za razdoblje 2021. – 2027. godine. 

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa zaštite divljači za površine 

na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine Križ za razdoblje od 01. 

travnja 2020. godine do 31. ožujka 2030. godine. 

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi. 

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. 

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnijih 

ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Križ. 

 

 



 

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Križ i 

utvrđivanju teksta javnog natječaja za prodaju. 

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Križ za 2020. godinu. 

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Križ za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima. 

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana djelovanja Općine Križ u području prirodnih 

nepogoda za 2021. godinu. 

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje člana 

Uprave – direktora trgovačkog društva PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o. Križ. 

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni naziva tvrtke trgovačkog društva.  

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za jednokratnu 

novčanu pomoć umirovljenicima u 2020. godini. 

  

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za jednokratnu 

novčanu pomoć nezaposlenim osobama u 2020. godini. 

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o utvrđivanju teksta Javnog poziva za 

isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika.  

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za 

statutarno-pravna pitanja. 

 

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za financije 

i proračun.  

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju i izboru prvog potpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Križ. 

 

  

U privitku dostavljam Zapisnik s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ i materijale uz 

predložene točke dnevnog reda. 

Molim članove Općinskog vijeća Općine Križ da se odazovu ovom sazivu, a eventualnu 

nemogućnost odaziva unaprijed najave na telefon broj: 2831-510. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ: 

                                                                                                    Mladen Rogić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


