SLUŽBENI VJESNIK
GRADA KRIŽEVACA
SADRŽAJ
Godina XI

Križevci, 30. 03. 2005.

Broj: 2/2005.

GRADSKO POGLAVARSTVO
18. Odluku o privremenom korištenju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske

10

19. Pravilnik o obliku i sadržaju službene
iskaznice komunalnog redara

10

20. Zaključak o subvencioniranju mjesečnih
karata za studente

12

21. Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja
za prodaju novoizgrađenih garaža u Ulici
kralja Tomislava u Križevcima

12

22. Zaključak o prodaji neizgrađenog
zemljišta u Gundulićevoj ulici u Križevcima

13

23. Zaključak o prodaji neizgrađenog
zemljišta u Križevcima

13

24. Zaključak o davanju suglasnosti za rad
nedjeljom tvrtki »Berend« d.o.o. Križevci

14

25. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
korištenju sredstava Ministarstva kulture

14

26. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
korištenju podrumskog prostora u zgradi
Hrvatskog doma

14

27. Zaključak o davanju suglasnosti na cijene
usluga za smjene te cijene obroka u
Odmaralištu u Pagu

15

28. Zaključak o davanju suglasnosti Zajednici
sportskih udruga za investicijsko ulaganje
u objekt Odmarališta na Pagu

15

29. Zaključka o oslobađanju komunalnog
doprinosa za projekt odlagališta otpada

16

30. Zaključak o utvrđivanju prestanka svojstva
javnog dobra - putovi u općoj upotrebi

16

31.Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca 17
31. Rješenje o imenovanju Stručnog
povjerenstva za izradu projektnog zadatka
za idejno rješenje Strossmayerovog i
Nemčićevog trga u Križevcima

17

IZDAJE: GRAD KRIŽEVCI. Odgovorni urednik Ana Lukačić, dipl.iur. Oglasi i objave primaju se u administraciji lista,
Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12. Tisak: Kućna tiskara Grada Križevaca. Poštarina plaćena u gotovom.
Pretplata za 2005. godinu iznosi 100,00 kn, a uplaćuje se u korist računa broj 2340009-182140000 Grad Križevci Gradsko vijeće, s pozivom na broj 7706
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GRADSKO POGLAVARSTVO
18.
Na temelju članka 54. stavak 1.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne
novine« broj 66/01 i 87/02), članka 33. Statuta
Grada Križevaca (''Službeni vjesnik Grada
Križevaca'' broj 6/01 i 7/01), Suglasnosti na
Program
raspolaganja
poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države za Grad
Križevci od 27.06.2002. godine i Naputka u
svezi dostave obvezne dokumentacije za upis
u upisnik poljoprivrednih gospodarstava
(''Narodne novine'' broj 14/05), Gradsko
poglavarstvo Grada Križevaca na 103. sjednici,
održanoj 29. 03. 2005. godine, donijelo je
ODLUKU
o privremenom korištenju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Za korištenje državnog poljoprivrednog
zemljišta, korisnici su dužni plaćati i ostale
obveze (vodoprivredna naknada i sl.) te ga
obrađivati primjerenim tehnološkim mjerama i
postupcima.
V
Provedba ove Odluke povjerava se
Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije
Grada Križevaca.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u »Službenom vjesniku Grada
Križevaca«.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 320-01/05-01/03
Urbroj: 2137/02-01-05-1
-------------------------------Križevci, 29. 03. 2005.

I
Ovom
Odlukom
omogućuje
se
dosadašnjim
korisnicima
poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH, na području Grada
Križevaca koji su u posjedu državnog
poljoprivrednog zemljišta, korištenje istog do
15.11.2005. godine, sukladno Programu
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu RH na području Grada Križevaca.

PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
19.

Korištenje poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH, omogućuje se za jesensku
sjetvu 2004. godine i proljetnu sjetvu 2005.
godine uz uvjet ubiranja kultura i plodova do
15.11.2005. godine.

Na temelju članka 17. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 73.
Odluke o komunalnom redu na području Grada
Križevaca ''Službeni vjesnik Grada Križevaca'',
broj 6/04) i članka 20 i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
(''Službeni vjesnik Grada Križevaca'', broj
3/99), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca,
na 104 sjednici, održanoj 29.03.2005. godine,
donijelo je

III

PRAVILNIK

Za korištenje poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu RH Grad Križevci će izdavati
potvrde o korištenju, koje će služiti za
ostvarivanje prava na poticaj, sukladno
zakonskim propisima o poticajima.

o obliku i sadržaju službene iskaznice
komunalnog redara

II

IV
Za korištenje poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu RH korisnici su dužni uplatiti
jednogodišnju naknadu za korištenje u
iznosima prema do sada važećim isteklim
ugovorima o zakupu,
odnosno prema
podacima Porezne uprave.
Navedenu naknadu korisnik je dužan
uplatiti prije izdavanja potvrde o korištenju,
primatelj Grad Križevci s naznakom: Prihod
od zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države broj računa 10010051721464418.

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se oblik,
sadržaj, uporaba i način izdavanja službene
iskaznice komunalnog redara, te se propisuje
način vođenja evidencije o izdanim službenim
iskaznicama (u daljnjem tekstu: Iskaznica).
Članak 2.
Iskaznica se izrađuje od debljeg
papira, plave boje, pravokutnog oblika, veličine
osobne iskaznice, a zaštićuje se prozirnim
plastičnim omotom.
Sadržaj iskaznice sastavni je dio ovog
Pravilnika. (slika 1 i 2)
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U podlozi Iskaznice s prednje strane je Grb
Grada Križevaca.
Članak 3.
Gradonačelnik Grada Križevaca, izdaje
Iskaznicu.
Članak 4.
Iskaznica se koristi samo u okviru
zakonske nadležnosti obavljanja poslova
komunalnog redara.
Članak 5.
Iskaznica vrijedi od dana njenog
izdavanja do prestanka obavljanja poslova
komunalnog redara.
Članak 6.

Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
objave u ''Službenom vjesniku Grada
Križevaca''.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 363 – 04/05-01/93
URBROJ:2137/02-02-05/2
----------------------------------Križevci, 29.03.2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
GRB
GRADA
KRIŽEVA
CA

Komunalni redar koji prestane obavljati
propisane poslove i zadaće komunalnog
redara dužan je danom prestanka obavljanja
poslova, vratiti Iskaznicu Stručnoj
službi
Grada – Personalnoj službi.
Vraćena Iskaznica se poništava i
pohranjuje.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KRIŽEVCI
UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE
DJELATNOSTI

Članak 7.

SLUŽBENA ISKAZNICA

Komunalni redar koji izgubi Iskaznicu,
ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o
tome izvijestiti izdavatelja iskaznice.
Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog
članka nova Iskaznica izdat će se nakon što se
proglasi nevažećom u ''Službenom vjesniku
Grada Križevaca''.

KOMUNALNI REDAR
______________________________
(prezime)
______________________________
(ime)

Članak 8.
Komunalnom redaru privremeno će se
oduzeti Iskaznica, ako je protiv njega pokrenut
kazneni postupak.
Članak 9.
O izdanim i vraćenim Iskaznicama vodi
se evidencija u Upravnom tijelu Grada iz
članka 6. ovog Pravilnika.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka
sadrži ime i prezime komunalnog redara kojem
je izdana iskaznica, broj iskaznice i evidencijski
broj, datum izdavanja, datum povratka, potpis
komunalnog redara, te odjeljak za napomenu.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika
prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici i
oznaci na odjeći komunalnog redara''Službeni
vjesnik Grada Križevaca'', broj 3/96).

Ovlast: Nositelj ove iskaznice ovlašten je prema propisanoj
nadležnosti komunalnog redara obavljati nadzor nad
primjenom i izvršenjem gradskih odluka od strane pravnih i
fizičkih osoba, te utvrđivati identitet osoba
Datum izdavanja:
_______________
Broj Iskaznice
______________

Gradonačelnik
________________
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21.

20.
Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
102. sjednici, održanoj 02. 03.2005. godine,
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Gradsko poglavarstvo Grada
Križevaca, utvrđuje da će u akademskoj godini
2004/05. a u vremenu od 1. ožujka 2005. do
30. rujna
2005. godine,
subvencionirati
mjesečne karte za studente u željezničkom
prijevozu na relaciji:
a) Križevci - Sesvetski Kraljevac,
b) Križevci - Sesvete,
c) Križevci - Čulinec,
d) Križevci - Trnava,
e) Križevci - Maksimir,
f) Križevci - Zagreb (Glavni kolodvor),
g) Križevci - Bjelovar,
h) Križevci - Koprivnica.
Svi opisani pravci odnose se odlazak i
povratak u željezničkom prijevozu.
2. Troškovi subvencioniranja mjesečne
karte za prijevoz redovnih studenata na
opisanim relacijama iznosit će 20% kn od
cijene mjesečne karte, a doznaka će teretiti
Tekuću pričuvu Proračuna Grada Križevaca za
2005. godinu, uz obvezu da se prilikom
planiranja Izmjena i dopuna Proračuna Grada
Križevaca za ovu godinu, sredstva povrate na
konto Tekuće pričuve.
3. Temeljem opisanog u točki 1. i 2.
ovog Zaključka, daje se ovlast gradonačelniku
Grada Križevaca, da u ime Grada zaključi
odgovarajući
Ugovor,
kojeg
prethodno
sukladno donesenom Zaključku, treba uskladiti
Upravni odjel za društvene djelatnosti.
4. Ovim Zaključkom stavlja se izvan
snage Zaključak Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca, objavljen u »Službenom vjesniku
Grada Križevaca«.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 602-01/04-01/39
Urbroj, 2137/02-05-4
---------------------------Križevci, 02. 03. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

Na temelju članka 4. i 17. Odluke o
stjecanju,
raspolaganju
i
upravljanju
nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 7/97) i
članka 20. Poslovnika Gradskog poglavarstva
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" br. 3/99), Gradsko poglavarstvo
Grada Križevaca, na 102. sjednici, održanoj 2.
3. 2005. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
novoizgrađenih garaža
u Ulici kralja Tomislava u Križevcima
I
Odobrava se prodaja tri novoizgrađene
garaže u Ulici kralja Tomislava/Matije Gupca u
Križevcima, vlasništvo Grada Križevaca.
II
Prodaja garaža iz točke I ovog
Zaključka izvršit će se putem javnog natječaja i
to putem javne licitacije kojeg će provesti
Povjerenstvo za provođenje natječaja u
postupku otuđivanja nekretnina u vlasništvu
Grada Križevaca, sukladno odredbama uvodno
navedene Odluke.
III
Početna cijena svake garaže iznosi
40.584,50 kn.
Isplata cijene garaža omogućava se na
vrijeme do 24 mjeseca, sa zakonskom
kamatom.
IV
Jamčevina kao uvjet za sudjelovanje
na natječaju utvrđuje se u iznosu od 10%
ukupne početne cijene svake garaže, te iznosi
4.058,45 kn.
Jamčevina se uračunava u ukupnu
kupoprodajnu cijenu.
V
Prioritet na Natječaju ima natjecatelj
koji ponudi najvišu cijenu.
VI
Kupac pored kupoprodajne cijene
garaže, obveznik je plaćanja poreza na promet
nekretnine, te ostalih troškova zemljišno
knjižnog prijenosa na svoje ime.
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VIII

Ovaj Zaključak objavit će se
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

V
u

Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom vjesniku Grada Križevaca.»

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa; 372-03/05-01/02
Urbroj: 2137/02-02-05-3
-------------------------------Križevci, 2. 3. 2005.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa:940-01/05-01/ 04
Urbroj:2137/02-05-02-3
-------------------------------Križevci, 02.03.2005.

PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

PREDSJEDNI
Branko Hrg,v,r.
23.

22.
Na temelju članka 35. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00 i 114/01) i članka 20. i 21.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
br. 3/99), Gradsko poglavarstvo Grada
Križevaca na 102. sjednici, održanoj
02.03..2005. godine, donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
o prodaji neizgrađenog zemljišta u
Gundulićevoj ulici u Križevcima
I
Grad Križevci prodaje neizgrađeno
zemljište
Zoranu Dukić iz
Križevaca,
Gundulićeva 14, locirano uz Potok Vrtlin u
Gundulićevoj ulici u Križevcima, označeno kao
novoformirana
čest.kat.br.1302/7 livada,
površine 90 m2, z.k.ul 5699 i čest.kat broj
2383/18 površine 154 m2, z.k.ul. 7745 obje
k.o. Križevci, vlasništvo Grada Križevaca,
sukladno Parcelacijskom elaboratu.
II
Kupoprodajna cijena zemljišta iz
točke I ovog Zaključka iznosi 30,00 kn/m2,
odnosno, sveukupno 7.320,00 kn.
III
Kupac plaća kupoprodajnu cijenu
zemljišta u Proračun Grada Križevaca u roku 8
dana od dana potpisivanja kupoprodajnog
ugovora.
IV
Kupac pored kupoprodajne cijene
zemljišta plaća porez na promet nekretnina,
te ostale pristojbe u postupku prijenosa
nekretnine na svoje ime

Na temelju članka 35. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00 i 114/01) i članka 20. i 21.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
br. 3/99), Gradsko poglavarstvo Grada
Križevaca na 102. sjednici, održanoj
02.03..2005. godine, donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
o prodaji neizgrađenog zemljišta u
Križevcima
I
Grad Križevci prodaje neizgrađeno
zemljište
Komunalnom poduzeću d.o.o.
Križevaca, koje je locirano uz Potok Vrtlin u
Gundulićevoj ulici u Križevcima, označeno kao
novoformirana
čest.kat.br.1302/2 livada,
površine 67 m2, z.k.ul 5699 i čest.kat broj
2383/3 površine 455 m2, z.k.ul. 7745 obje
k.o. Križevci, vlasništvo Grada Križevaca,
sukladno Parcelacijskom elaboratu.
II
Kupoprodajna cijena zemljišta iz
točke I ovog Zaključka iznosi 30,00 kn/m2,
odnosno, sveukupno 7.320,00 kn.
III
Kupac plaća kupoprodajnu cijenu
zemljišta u Proračun Grada Križevaca u roku 8
dana od dana potpisivanja kupoprodajnog
ugovora.
IV
Kupac pored kupoprodajne cijene
zemljišta plaća porez na promet nekretnina,
te ostale pristojbe u postupku prijenosa
nekretnine na svoje ime
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V

25.

Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom vjesniku Grada Križevaca.»

Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
102. sjednici, održanoj 02. 03. 2005. godine,
donijelo je slijedeći

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa:940-01/05-01/ 04
Urbroj:2137/02-05-02-3
-------------------------------Križevci, 02.03.2005.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Ugovora o korištenju
sredstava Ministarstva kulture

PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
24.
Na temelju članka 8. Odluke o radnom
vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine
na malo (»Službeni vjesnik Grada Križevaca«
broj 6/01), te članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
(»Službeni vjesnik Grada Križevaca « broj
3/99), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca
na 102. sjednici održanoj 02. 03. 2005. godine,
donijelo je

1. Prihvaćaju se tekstovi :
a) Ugovora broj 15-155-05 o
korištenju sredstava Ministarstva kulture, u
iznosu od 100.000,00 kuna, namijenjenih za
Program zaštite kulturnog dobra Crkve sv.
križa (obnova vitraja),
b) Ugovora broj 15-156-05 o
korištenju sredstava Ministarstva kulture, u
iznosu od 50.000,00 kuna, namijenjenih za
Program zaštite kulturnog dobra Knjižnice
grkokatoličke biskupije, knjižna građa (za
katalogizaciju i restauraciju starih knjiga te za
inventarizaciju periodike).

o davanju suglasnosti za rad nedjeljom
tvrtki »Berend« d.o.o. Križevci

2. Daje se ovlast gradonačelniku
Grada Križevaca, gospodinu Branku Hrgu, da
zaključi Ugovore iz točke 1. a) i b) ovog
Zaključka.

I

3. Ovaj Zaključak objavit će se u
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.

ZAKLJUČAK

Daje se suglasnost za rad nedjeljom
prodavaonici broj 6 na Trgu J.J.Strossmayera
22, vlasništvo tvrtke »Berend«» d.o.o. Križevci,
Trg sv. Florijana 6, a sukladno zahtjevu, tako
da spomenuta prodavaonica počinje raditi:
- od 08 sati, a završava s radom u 12

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 612-08/05-01/01
Urbroj: 2137/02-02-05-1
---------------------------Križevci, 02. 03. 2005.

sati.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

II
Ovaj Zaključak objavit će se
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.

u
26.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 330-04/04-01/02
Urbroj: 2137/02-01-05-1
-----------------------------Križevci, 02.03.2005.
PREDSEJDNIK
Branko Hrg,v.r.

Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
102. sjednici, održanoj 02. 03.2005. godine,
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Ugovora o korištenju
podrumskog prostora u zgradi
Hrvatskog doma
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1. Prihvaća se tekst Ugovora o
korištenju podrumskog prostora u zgradi
Hrvatskog doma u Križevcima, kojeg će u ime
Grada zaključiti gradonačelnik gospodin
Branko Hrg, a u ime Udruge K.V.A.R.K. njen
predsjednik, gospodin Saša Lončarić.

2. usluga prehrane za osobe koje nisu
smještene u Odmaralištu i to kako slijedi:
a) doručak
10 kn,
b) ručak
40 kn,
c) večera
30 kn.
II

2. Zadužuje se pročelnik Upravnog
odjela za društvene djelatnosti, da prije
zaključivanja Ugovora navedenog u točki 1.
ovog Zaključka, uskladi sukladno iznijetim
izmjenama i dopunama na Gradskom
poglavarstvu, te tako usklađen Ugovor nakon
zaključivanja dostavi u Stručnu službu grada.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 372-03/05-01/04
Urbroj: 2137/02-03-05-2
----------------------------Križevci, 02. 03. 2005.

Za korisnike prehrane s djecom do 10
godina starosti, utvrđuju se popusti tako da:
a) roditelji s jednim djetetom
- za roditelje puna cijena, a 50% popusta za
dijete
b) roditelji s dvoje djece
- roditelji i jedno dijete puna cijena, a
za drugo dijete 50% popusta
c) roditelji s troje i više djece
- roditelji i jedno dijete puna cijena, drugo
dijete 50% popusta a treće i svako daljnje
dijete besplatno.
III
Ovaj Zaključak objavit će se
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.

PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

u

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA

27.
Na temelju članka 7. Odluke o načinu
korištenja i upravljanja objektom Odmarališta u
Pagu (»Službeni vjesnik Grada Križevaca« br.
4/99) i članka 20. i 21. Poslovnika Gradskog
poglavarstva Grada Križevaca ("Službeni
vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), Gradsko
poglavarstvo Grada Križevaca na 103. sjednici,
održanoj 29. 03. 2005. godine, donijelo je
slijedeći
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na cijene usluga za
smjene te cijene obroka
u Odmaralištu u Pagu
I

Klasa: 620-01/05-01/06
Urbroj: 2137/02-05-2
---------------------------Križevci, 29. 03. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
28.
Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
103. sjednici, održanoj 29. 03. 2005. godine,
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK

Daje se suglasnost Zajednici športskih
udruga Križevci na cijene:
1.
usluga za smjene u sezoni,
predsezoni i posezoni i to kako slijedi:
a) predsezona
5 smjena po 7 dana

820,00 kn po osobi

b) sezona
11 smjena po 8 dana

920,00 kn po osobi

c) posezona
1 smjena po 10 dana

1.160,00 kn po osobi.

o davanju suglasnosti Zajednici športskih
udruga za investicijsko ulaganje u objekt
Odmarališta na Pagu
1. Daje se suglasnost Zajednici
športskih udruga Križevci, za investicijsko
ulaganje u objekt Odmarališta na Pagu, koji je
u vlasništvu Grada Križevaca, a Odlukom od
načinu korištenja i upravljanja objektom
Odmarališta na Pagu (»Službeni vjesnik Grada
Križevaca« 4/99), dat je na korištenje
spomenutoj Zajednici.
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2. Investicijsko ulaganje će biti u svrhu
dugoročnog rješavanja problema hlađenja,
grijanja i pripreme tople sanitarne vode u
spomenutom Odmaralištu.
3. Istodobno se zadužuje spomenuta
Zajednica, da nakon što provede propisani
postupak prikupljanja ponuda, sukladno
Zakonu o javnoj nabavi, dostavi Gradskom
poglavarstvu informaciju o izabranom izvođaču
radova i prihvaćenoj cijeni ukupnih radova.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA

3.
članka 6.
Zaključka,
doprinosa
Križevaca

Nadalje, a poštivajući odredbe
Odluke navedene u točki 1. ovog
oslobođeni iznos komunalnog
osigurati će se u Proračunu Grada
iz sredstava poreznih prihoda.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i objavit će se u
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa:363-03/05-01/02
Urbroj: 2137/02-05-1
---------------------------Križevci, 29. 03. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

Klasa: 620-01/05-01/05
Urbroj: 2137/02-05-2
---------------------------Križevci, 29. 03. 2005.

30.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

29.
Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
103. sjednici, održanoj 29. 03. 2005. godine,
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
o oslobođenju plaćanja komunalnog
doprinosa za projekt odlagališta otpada
1. Sukladno odredbama članka 5.
Odluke o komunalnom doprinosu Grada
Križevaca, Gradsko poglavarstvo prihvaća
zahtjev Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci,
te spomenuto poduzeće oslobađa obveze
plaćanja komunalnog doprinosa za projekt
odlagališta otpada »Ivančino brdo«, a ovako
stajalište Gradskog poglavarstva temelji se
prvenstveno na tome jer je izgradnja
spomenutog objekta od općeg interesa, a osim
toga Grad Križevci je sudionik u sufinanciranju
spomenutog Projekta i to dodjelom zemljišta
ukupne površine od 14.096 m2.
2. Ukupno oslobođenje komunalnog
doprinosa iznosi 128.030,00 kn a odnosi se na
površinu od 25.606 m2, uz konstataciju da
oslobođeni iznos komunalnog doprinosa čini
učešće Grada Križevaca uz sufinanciranju
rečenog projekta.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(«Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00 i 114/01) i članka 20. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
(Službeni vjesnik Grada Križevaca br. 3/99,
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
103. sjednici, održanoj 29. 03. 2005.godine
donijelo je
Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju prestanka svojstva javnog
dobra – putovi u općoj upotrebi
I
Utvrđuje se prestanak svojstva
javnog dobra – putovi u općoj upotrebi na
nekretninama označenim, kao:
- čest. kat. broj 920, Ulica
Smičiklasova – društveno vlasništvo, površine
1199 m2,
- čest .kat. broj 2325, Put za Pušču –
društveno vlasništvo, površine 107 m2,
- čest. kat. broj 2326 put za Pušću –
društveno vlasništvo, površine 3173 m2, i
- čest. kat. broj 14618 put – društveno
vlasništvo, površine 23781, sve upisane kao:
1.Društveno vlasništvo, 2.1. Nosilac prava
korištenja je: 1.Javno dobro - putovi u
općoj upotrebi, z.k.ul. 1398, k.o.Križevci.
III
Sve nekretnine iz točke I
ovog
Zaključka prijenose se i uknjižuju na ime
vlasništva Grada Križevaca.
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IV
II

Na temelju ovog Zaključka u Zemljišno
– knjižnom odjelu Općinskog suda Križevci,
čestice popisane u točci I ovog Zaključka,
izdvajaju se iz svojstva javnog dobra –
putevi u općoj upotrebi, te upisuju u novi
z.k.ul. na ime vlasništva Grada Križevaca.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u »Službenom
vjesniku Grada Križevaca«.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA

V
Na svim nekretninama dozvoljava se
brisanje «Društvenog vlasništva».
VI
Ovaj Zaključak objavit će se
«Službenom vjesniku Grada Križevaca».

Klasa:940-01/05-01/07
Urbroj:2137/02-05-02-2
----------------------------Križevci, 29. 03. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
31.
Na temelju članka 4. Odluke o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada
Križevaca
(»Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca« br. 1/2000) i 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
104. sjednici, održanoj 30. 03. 2005. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca
I
U Upravno vijeće Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca, imenuju se na
vrijeme od četiri godine i to:

B) ZA ČLANOVE:
2. Goran Gregurek,
3. Ivan Mužić,
4. Ratko Sokač,
5. Darko Vlašić.

PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

u

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA

A) ZA PREDSJEDNIKA
1. Branko Hrg

Klasa: 214.01/05-01/04
Urbroj: 2137/02-05-3
---------------------------Križevci, 30. 03. 2005.

32.
Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
102. sjednici, održanoj 02. 03. 2005. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju Stručnog povjerenstva za
izradu projektnog zadatka za idejno
rješenje Strossmayerovog i Nemčićevog
trga u Križevcima
I
Imenuje se Stručno povjerenstvo za
izradu projektnog zadataka za idejno rješenje
Strossmayerovog i Nemčićevog trga u
Križevcima, u slijedećem sastavu:
A) ZA PREDSJEDNICU
1. Vesna Telban,dipl.ing.arh.
B) ZA ČLANOVE
2. Kristina Zlouši Idjaković, dipl. ng. arh. konzervator, savjetnik pri Ministarstvu kulture,
3. Emil Jelić, dipl.ing.arh.,
4. Zoran Zorko, dipl.ing.arh.,
5. Ivan Knok, ing.građ.
6. Branko Hrg, gradonačelnik Grada,
7. Željko Brlić, predsjednik Gradskog vijeća,
8. Božidar Martinčić, dipl.ing.arh.,
9. Vladimir Kovačević.
II
Sukladno planiranim sredstvima u
Programu stambeno-komunalnih djelatnosti i
uređenja prostora za 2005. godinu, proizlazi
zadaća izrade idejnog projekta uređenja
spomenutih Trgova, te se utvrđuje da će tu
zadaću obaviti Povjerenstvo iz točke I ovog
Rješenja.

Stranica 18

Službeni vjesnik Grada Križevaca
III

Sve tehničke, odnosno opće i
administrativne poslove za Povjerenstvo
obavljat će pročelnik Upravnog odjela za
stambeno-komunalne djelatnosti, koji se
određuje za tajnika Povjerenstva.
VI
Ovo Rješenje objavit će se
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.

u

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 350-01/05-01/01
Urbroj: 2137/02-02-05-3
-----------------------------Križevci, 02. 03. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
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