
                                                                   
    REPUBLIKA HRVATSKA 

   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

              OPĆINA KRIŽ 

         OPĆINSKO VIJEĆE      

      

KLASA: 021-05/21-01/03                       

URBROJ: 238/16-01-21-1 

Križ, 05. 03. 2021.  

 

 

 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, 98/19 i 144/20), 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 

37. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ 

 

 

Sjednica će se održati dana 11. 03. 2021. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u 

sjedištu Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5. 

 

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

reda usvaja se Zapisnik s 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći  

 

DNEVNI RED: 

 

1.Aktualni sat. 

 

2. Podnošenje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Križ za razdoblje srpanj - 

prosinac 2020. godine. 

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje: 

a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Križ za 2020. godinu, 

b) Godišnjeg izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Križ za 2020. 

godinu, 

c) Odluke o raspodjeli rezultata Općine Križ za 2020. godinu. 

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o 

izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Križ za razdoblje od 01. 01. 2020. – 31. 12. 

2020. godine. 

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje:  

    a) Zaključka o primanju na znanje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Općine Križ za 2020. godinu; 

    b) Zaključka o primanju na znanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2020. godinu. 
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6. Razmatranje prijedloga i donošenje: 

a) Zaključka o primanju na znanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 

na području Općine Križ u 2020. godini, 

b) Zaključka o primanju na znanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ u 2020. godini, 

c) Zaključka o primanju na znanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 

na području Općine Križ u 2020. godini, 

d) Zaključka o primanju na znanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2020. godini.  

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o izvršenju 

Programa socijalnih potreba Općine Križ za 2020. godinu. 

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o 

izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2020. godinu. 

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o 

izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području 

Općine Križ za 2020. godinu. 

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o 

izvršenju Programa utroška sredstava za 2020. godinu od naknada za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. 

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o 

izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Križ za 

2020. godinu. 

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje: 

a) Zaključka o primanju na znanje Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava 

ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i 

davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2020. godinu; 

b) Zaključka o primanju na znanje Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja 

sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. 

godini. 

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o 

izvršenju Odluke o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 

2020. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa udruga. 

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o 

provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Križ za 2020. godinu. 

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća 

o primjeni propisanih agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Križ za 2020. godinu.  

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje:  

a) Zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom na području Općine Križ za 2020 godinu; 
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b) Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu davatelja usluge – Ivakop d.o.o. 

Ivanić-Grad, temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. 

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o 

provedbi Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama 

za uklanjanje odbačenog otpada u 2020. godini. 

 

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o 

izvršenju Plana djelovanja Općine Križ u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. 

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o primanju na znanje Godišnjeg 

izvješća Savjeta mladih Općine Križ za 2020. godinu. 

 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o iznosu 

raspoređenih i isplaćenih sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2020. 

godinu. 

 

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju VIII. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Križ.  

  

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa razvoja Općine 

Križ za razdoblje 2021. - 2027. godine. 
23. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Općinu Križ u 2021. godini. 

 

24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Smjernica za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Križ za razdoblje od 2021. do 2024. 

godine. 

 

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za sanaciju šteta 

od potresa. 

 

26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću 

Općine Križ i njegovim radnim tijelima te radnim tijelima u koje članove imenuje 

Općinsko vijeće Općine Križ. 

 

27. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli Plakete Josip Badalić. 

 

28. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za 

sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ iz 

Proračuna Općine Križ za 2021. godinu. 

 

29. Razmatranje prijedloga i donošenje: 

a) Odluke o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Križ  („NN“ br. 134/20), 

b) Odluke o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Križ  („NN“ br. 1/21). 
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30. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na provedbu 

otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za opskrbu električnom energijom. 

 

31. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na provedbu 

postupaka nabave radova, roba i usluga. 

 

32. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izdvajanju novčanih sredstava za 

radove izgradnje pješačke staze u Moslavačkoj ulici u Novoselcu. 

 

33. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izdvajanju novčanih sredstava za 

radove izgradnje kanalizacije u Ličkoj ulici u Križu. 

 

34. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izdvajanju novčanih sredstava za 

radove sanacije kolnika u Ličkoj ulici u Križu. 

 

35. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Knjižnice i Čitaonice Križ.  

 

 

U privitku dostavljam Zapisnik s 36. sjednice Općinskog vijeća i materijale uz predložene točke 

dnevnog reda, s napomenom da će Izvješće pod točkom br. 2. biti podneseno usmeno, a 

prijedlog odluke uz točku 25. naknadno dostavljen. 

 

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: 

Blaž Prcela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


