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opremu, skladišta poljoprivrednih proizvoda
i sl., a sve do ukupne površine od 150 m2."

43.
Na temelju članka 23. stavka 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine", broj 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04 i 178/04) i članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 6/01, 7/01 i 2/06), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 19. sjednici
održanoj 13. studenoga 2007. donijelo je
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi na području Grada
Križevaca
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi na
području Grada Križevaca
("Službeni
vjesnik Grada Križevaca", broj 8/05 i 2/06),
u članku 6. stavku 1. pod rednim brojem 2.
u alineji 2. riječi "koje prelaze potrebe
jednog domaćinstva (ekvivalent za preko 10
grla)" brišu se.
Pod rednim brojem 2. iza alineje 6.
dodaju se nove alineje 7., 8. i 9. koje glase:
" - zatvoreni prostori koji se koriste
za proizvodnju tekstila i gotovih tekstilnih
proizvoda,
- zatvoreni prostori koji se koriste
za proizvodnju odjeće i odjevnih predmeta,
- zatvoreni prostori koji se koriste
za štavljenje i obradu kože, proizvodnju
kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i
remenarskih proizvoda i obuće,"
Pod rednim brojem 3. alineje 10., 11.
i 12. brišu se.
Članak 2.
U članku 11. stavku 1. iza alineje 6.
dodaje se nova alineja 7. koja glasi:
" - farme i tovilišta koje se koriste za
uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja,
uključujući
i
pomoćne
gospodarske
građevine kao što su sjenici, silosi za silažu,
spremišta za poljoprivredne strojeve i

Članak 3.
Članak 12. mijenja se i glasi:
"Od obveze plaćanja komunalne
naknade oslobađaju se djelomično:
- pravne ili fizičke osobe koje
počinju sa obavljanjem djelatnosti pod
uvjetom da se u protekle tri godine nisu
bavili istim ili sličnim djelatnostima u istoj
građevini ili zemljištu kroz isti vlasnički
odnos, a različit naziv i to sa 75% umanjenja
komunalne naknade u prvoj godini, 50%
umanjenja u drugoj godini, te 25%
umanjenja u trećoj godini poslovanja,
- pravne ili fizičke osobe za
novoizgrađene poslovne građevine i to sa
75% umanjenja komunalne naknade u prvoj
godini, 50% umanjenja u drugoj godini, te
25% umanjenja u trećoj godini poslovanja,
- pravne i fizičke osobe koje u
funkciju stave
nekorištene
poslovne
građevine, i to sa 75% umanjenja komunalne
naknade u prvoj godini, 50% umanjenja u
drugoj godini te 25% umanjenja u trećoj
godini poslovanja, pod uvjetom da u tim
građevinama nije obavljana bilo kakva
gospodarska djelatnost duže od dvije godine.
- pravne i fizičke osobe za
novoizgrađene objekte u poduzetničkim
zonama u skladu s Programom razvoja
poduzetničkih zona na području Grada
Križevaca,
Djelomično oslobođenje od plaćanja
komunalne naknade može se odobriti
obvezniku samo po jednom osnovu.
Od obveze plaćanja komunalne
naknade ne oslobađaju se pravne i fizičke
osobe koje počinju odnosno obavljaju
trgovačku djelatnost u prostorima većim od
150 m2.
U naseljima gdje nema javne rasvjete
umanjuje se komunalna naknada za 10%."
Članak 4.
Članak 13. mijenja se i glasi:
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" U pojedinačnim slučajevima od
plaćanja komunalne naknade mogu se
privremeno osloboditi obveznici:
- kod kojih netko od članova
njihovog zajedničkog domaćinstva prima
stalnu novčanu pomoć za uzdržavanje a
prema propisima o socijalnoj skrbi,
- staračka domaćinstva koja nemaju
novčana primanja veća od stalne novčane
pomoći utvrđena po propisima o socijalnoj
skrbi. po članu domaćinstva, a starost
svakog člana je iznad 65 godina,
- domaćinstva kod kojih ukupno
zbrojena površina samostojećih građevina ne
prelazi površinu od 40 m2.
Upravni odjel za društvene
djelatnosti vodi evidenciju obveznika iz
stavka 1. alineje 1. i 2. ovog članka
privremeno oslobođenje od plaćanja
komunalne naknade."
Članak 5.
Članak 14. mijenja se i glasi:
" Rješenje o oslobođenju plaćanja
komunalne naknade obveznika iz članka 12.
i 13. ove Odluke, donosi na zahtjev
obveznika Upravni odjel za stambenokomunalne
djelatnosti
na
temelju
vjerodostojne
službene
dokumentacije,
redovne revizije, te ako se ukaže potreba
izvanredne dodatne provjere stvarnog stanja
na terenu".
Članak 6.
U članku 16. riječi "članka 19."
zamjenjuju se riječima "članka 22.".
Članak 7.
U članku 17. riječi "članka 19.
stavka 2." zamjenjuju se riječima "članka
22. stavka 2".
Članak 8.
U cjelokupnom tekstu Odluke o
komunalnoj
naknadi
riječ
"objekti"
zamjenjuju se riječju "građevine".
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Članak 9.
Ova Odluka objavit će se u
«Službenom vjesniku Grada Križevaca», a
stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 363-03/07-01/15
URBROJ: 2137/02-07-02-1
Križevci, 13. 11. 2007.
PREDSJEDNICA
Tihana Kraljić, dipl.oec,v.r.
44.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca (»Službeni vjesnik Grada
Križevaca«, broj 6/01, 7/01 i 2/06), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 19. sjednici
održanoj 13. studenoga 2007. donijelo je
ZAKLJUČAK
o namjeni i uređenju prostora bivše
vojarne "Ban Stjepan Lacković"
u Križevcima
I.
A - sjeverni dio kompleksa:
Na prostoru na kojem se ruše
postojeći objekti kod ulaza izgradit će se
objekat:
- (1) - upravna zgrada za visoko
školstvo i studentski dom.
- postojeći objekat (2) je predviđen
za visokoškolsko obrazovanje i studentski
dom,
- postojeći objekti (3 i 4) su
predviđeni za prateće servisne sadržaje
(mala dvorana, veća predavaonica, poslovni
te laboratorij u znanstvene svrhe i slično),
- objekat (5) prostor bivše energane
se predviđa za starački dom koji bi se još
dogradio prema jugu,
- objekat (6) restoran ostaje u istoj ili
sličnoj funkciji, namijenjen kao praktikum
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za obavljanje praktične nastave škole "Ivan
Seljanec" ,
- objekat (7) predviđa se izgradnja
studentskog centra (kino, upravna zgrada,
uprava Sajma i slično),
- objekat (8) izgradnja dječjeg vrtića
sa svim sadržajima,
- objekat (9 i 10) izgradnja treće
osnovne škole te školske športske dvorane.
Svi ovi objekti (vrtić, škola i dvorana)
su predviđeni na prostoru sadašnjih športskih
terena:
- objekat (11 i 12) predviđen je kao
prostor upravne zgrade te za rad Srednje
strukovne škole,
- objekat (13) sadašnji hangari (4
komada) predviđaju se za namjene
poduzetničkog inkubatora ili tehnološkog
parka, za sajamske namjene i za praktikume
strukovnih škola,
- Dom hrvatske vojske s pratećim
prostorima namjenjuje se za Gradsku
knjižnicu ''Franjo Marković'' Križevci, kao
multimedijalni centar, te za potrebe
studentske biblioteke i za gradske udruge.
II.
B - južni dio prostora bivše
vojarne:
(DPU) "Novi centar" - južni dio
Izradom idejnog rješenja prostora južni
dio vojarne predviđa se za izgradnju prema
GUP-u (zona M-2) stambeno poslovni
sadržaji sa uređenjem naselja sukladno sa
predviđenim
prometnicama,
zelenim
površinama,
parkiralištima,
dječjim
igralištima i sl.
III.
Predložena namjena i uređenje
prostora iz točke I. ovog Zaključka bit će
temelj za parceliranje čestica.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
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GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 350-01/07-01/09
URBROJ: 2137/02-02-07-5
Križevci, 13. 11. 2007.
PREDSJEDNICA
Tihana Kraljić, dipl.oec,v.r.
45.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 6/01, 7/01 i 2/06), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 19. sjednici
održanoj 13. studenoga 2007. donijelo je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju naknade za rad
predsjedniku/ci Gradskog vijeća Grada
Križevaca i zamjenicima gradonačelnika
Grada Križevaca
I.
Predsjedniku/ci Gradskog vijeća
Grada
Križevaca
i
zamjenicima
gradonačelnika Grada Križevaca utvrđuje se
mjesečna naknada za rad u visini 75 % od
osnovice za izračun plaća korisnika
državnog proračuna.
II.
Sredstva za isplatu naknade iz točke
I. ovog Zaključka osiguravaju se u
Proračunu Grada Križevaca.
III.
Provedba ovog Zaključka povjerava
se Upravnom odjelu za gospodarstvo i
financije.
IV.
Stupanjem na snagu ovog Zaključka
prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju
naknade za rad predsjedniku Gradskog
vijeća Grada Križevaca i Zaključak o
utvrđivanju naknade za rad zamjenicima
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gradonačelnika Grada Križevaca ("Službeni
vjesnik Grada Križevaca", broj 1/06).
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PREDSJEDNICA
Tihana Kraljić,dipl.oec,v.r.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom objave u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 120-01/07-01/01
URBROJ: 2137/02-07-1
Križevci, 13. 11. 2007.
PREDSJEDNICA
Tihana Kraljić, dipl.oec,v.r.

47.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 6/01., 7/01. i 2/06.),
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 19.
sjednici, održanoj 13. studenoga 2007.,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o Godišnjem planu i
Programu rada Dječjeg vrtića Zraka
sunca pedagošku godinu 2006/2007.
I.

46.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 6/01., 7/01. i 2/06.),
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 19.
sjednici, održanoj 13. studenoga 2007.,
donijelo je
ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće o Godišnjem
planu i Programu rada Dječjeg vrtića Zraka
sunca za pedagošku godinu 2006/2007.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja.

o usvajanju Izvješća o Godišnjem planu i
Programu rada Dječjeg vrtića Križevci za
pedagošku godinu 2006/2007.
I.
Usvaja se Izvješće o Godišnjem
planu i Programu rada Dječjeg vrtića
Križevci za pedagošku godinu 2006/2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 601-01/07-01/18
URBROJ: 2137/02-07-1
Križevci, 13. 11. 2007.
PREDSJEDNICA
Tihana Kraljić,dipl.oec,v.r.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 601-01/07-01/16
URBROJ: 2137/02-07-1
Križevci, 13. 11. 2007.

48.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 6/01., 7/01. i 2/06.),
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 19.
sjednici, održanoj 13. studenoga 2007.,
donijelo je
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ZAKLJUČAK

Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja.

o usvajanju Izvješća o Godišnjem planu i
Programu rada Dječjeg vrtića Svetog
Josipa za pedagošku godinu 2006/2007.
I.
Usvaja se Izvješće o Godišnjem
planu i Programu rada Dječjeg vrtića Svetog
Josipa za pedagošku godinu 2006/2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 601-01/07-01/17
URBROJ: 2137/02-07-1
Križevci, 13. 11. 2007.
PREDSJEDNICA
Tihana Kraljić,dipl.oec,v.r.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 601-01/07-01/15
URBROJ: 2137/02-07-1
Križevci, 13. 11. 2007.
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50.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 6/01., 7/01. i 2/06.),
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 19.
sjednici, održanoj 13. studenoga 2007.,
donijelo je
ZAKLJUČAK

PREDSJEDNICA
Tihana Kraljić,dipl.oec,v.r.

49.

o usvajanju Godišnjeg plana i Programu
rada Dječjeg vrtića Zraka sunca za
pedagošku godinu 2007/2008.
I.

Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 6/01., 7/01. i 2/06.),
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 19.
sjednici, održanoj 13. studenoga 2007.,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Godišnjeg plana i Programu
rada Dječjeg vrtića Križevci za pedagošku
godinu 2007/2008.
I.
Usvaja se Godišnji plan i Program
rada Dječjeg vrtića Križevci za pedagošku
godinu 2007/2008.
II.

Usvaja se Godišnji plan i Program
rada Dječjeg vrtića Zraka sunca za
pedagošku godinu 2007/2008.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 601-01/07-01/19
URBROJ: 2137/02-07-1
Križevci, 13. 11. 2007.
PREDSJEDNICA
Tihana Kraljić,dipl.oec.v.r.

Broj 6/07

SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACA

tehničke kulture na području Grada
Križevaca za I-VI 2007. godine
s pregledom prihoda i rashoda

51.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 6/01., 7/01. i 2/06.),
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 19.
sjednici, održanoj 13. studenoga 2007.,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Godišnjeg plana i Programa
rada Dječjeg vrtića Svetog Josipa
za pedagošku godinu 2007/2008.
I.

I.
Usvaja se Izvješće o o ostvarenim
programskim aktivnostima unapređenja
tehničke
kulture na području Grada Križevaca za IVI 2007. godine s pregledom prihoda i
rashoda za isto razdoblje.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja.

Usvaja se Godišnji plan i Program
rada Dječjeg vrtića Svetog Josipa za
pedagošku godinu 2007/2008.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 630-01/07-01/03
URBROJ: 2137/02-07-1
Križevci, 13. 11. 2007.
PREDSJEDNICA
Tihana Kraljić,dipl.oec,v.r.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 601-01/07-01/14
URBROJ: 2137/02-07-1
Križevci, 13. 11. 2007.
PREDSJEDNICA
Tihana Kraljić,dipl.oec,v.r.
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53.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 6/01., 7/01. i 2/06.),
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 19.
sjednici, održanoj 13. studenoga 2007.,
donijelo je
ZAKLJUČAK

52.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 6/01., 7/01. i 2/06.),
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 19.
sjednici, održanoj 13. studenoga 2007.,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenim
programskim aktivnostima unapređenja

o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog
izvješća 40-tog Križevačkog velikog
spravišča
I.
Usvaja se Izvješće o radu i
Financijskog izvješća 40-tog Križevačkog
velikog spravišča.
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II.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja.

Ovo Rješenje objavit će se
''Službenom vjesniku Grada Križevaca''.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 021-05/07-01/07
URBROJ: 2137/02-07-2
Križevci, 13. 11. 2007.

u

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 550-01/07-01/02
URBROJ: 2137/02-07-1
Križevci, 13. 11. 2007.

PREDSJEDNICA
Tihana Kraljić,dipl.oec,v.r.

54.

Broj 6/07

PREDSJEDNICA
Tihana Kraljić, dipl.oec,v.r.

55.

Na temelju članka 8. Zakona o
savjetima mladih (''Narodne novine'', broj
23/07), članka 18. Statuta Grada Križevaca
(''Službeni vjesnik Grada Križevaca'', broj
6/01, 7/01 i 2/06) i članka 6. Odluke o
osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada
Križevaca
(''Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca'', broj 5/07), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 19. sjednici održanoj 13.
studenoga 2007. donijelo je

RJEŠENJE
o izboru članova Gradskog savjeta mladih
Grada Križevaca
I.
U Gradski savjet mladih Grada
Križevaca, na vrijeme od dvije godine
izabrani su:
1. Marko Guzalić iz Križevaca,
2. Zvonimir Leskovar iz Križevaca,
3. Ana Mušlek iz Velikog Ravna,
4. Nikola Pandurić iz Križevaca,
5. Mario Stančić iz Cubinca,
6. Zoran Vrabec iz Velikog Potočeca,
7. Zlata Životić iz Križevaca.
Članovi Gradskog savjeta mladih
biraju između sebe predsjednika i zamjenika
predsjednika Savjeta.

Na temelju članka 38. stavka 2.
Zakona o ustanovama ("Narodne novine",
broj 76/93., 29/97. i 47/99.), članka 18.
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca", 6/01., 7/01. i 2/06.) i
članka 5. stavka 7. Odluke o utvrđivanju
osnivačkih prava i obveza prema Pučkom
otvorenom učilištu Križevci kao javnoj
ustanovi
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca", broj 4/94., 1/98. i 6/05),
Gradsko vijeće Grada Križevaca, u predmetu
imenovanja ravnatelja Pučkog otvorenog
učilišta Križevci, na 19. sjednici održanoj
13. studenoga 2007. donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Pučkog
otvorenog učilišta Križevci
MELITA HABDIJA, diplomirani
etnolog iz Križevaca, Slavka Kolara 8,
imenuje se za ravnateljicu Pučkog otvorenog
učilišta Križevci s danom 14. studenoga
2007. na vrijeme od četiri godine.
Obrazloženje
Upravno vijeće Pučkog otvorenog
učilišta Križevci objavilo je dana 24. rujna
2007. godine u Podravskom listu natječaj za
imenovanje ravnatelja navedene Ustanove.
U natječajem propisanom roku
pristigla je prijava samo od jednog kandidata
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i
to
Melite
Habdija.
Pregledom
dokumentacije dostavljene uz prijavu
utvrđeno je da Melita Habdija ispunjava sve
uvjete iz objavljenog natječaja pa je stoga
odlučeno kao u izreci ovoga rješenja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja ne može se
izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba
Upravnom sudu Republike Hrvatske u
Zagrebu u roku 30 dana od dana dostave
ovog rješenja. Tužba se predaje neposredno
Upravnom sudu Republike Hrvatske ili
putem pošte preporučeno.

iz Križevaca, a
razriješenog člana.
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do

kraja

mandata

III.
Ovo Rješenje objavit će se
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.

u

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 080-01/07-01/04
URBROJ: 2137/02-07-1
Križevci, 13. 11. 2007.
PREDSJEDNICA
Tihana Kraljić, dipl.oec,v.r.

KLASA: UP/I-080-01/07-01/01
URBROJ: 2137/02-07-1
Križevci, 13. studenoga 2007.
PREDSJEDNICA
Tihana Kraljić, dipl.oec,v.r.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
56.

50.

Na temelju članka 5. Odluke o
utvrđivanu osnivačkih prava i obveza prema
Pučkom otvorenom učilištu Križevci kao
javnoj ustanovi (»Službeni vjesnik Grada
Križevaca«, broj 4/94, 1/98 i 6/05) i članka
18. Statuta Grada Križevaca (»Službeni
vjesnik Grada Križevaca«, broj 6/01, 7/01 i
2/06), Gradsko vijeće Grada Križevaca na
19. sjednici održanoj 13. studenoga 2007.
donijelo je
RJEŠENJE

Na temelju članak 13. stavka 1. točka
1. Odluke o komunalnim djelatnostima u
Gradu Križevcima ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 7/02, 4/03 i 5/06), i članka
20. i 21. Poslovnika Gradskog poglavarstva
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca",
broj
3/99),
Gradsko
poglavarstvo Grada Križevaca na 43.
sjednici održanoj 12. listopada 2007.,
donijelo je

o razrješenju i imenovanju jednog člana
Upravnog vijeća Pučkog otvorenog
učilišta Križevci

ODLUKU

I.
Razrješuje
se
dužnosti
člana
Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta
Križevci Sergej Novosel iz Križevaca, na
vlastiti zahtjev.
II.
U Upravno vijeće Pučkog otvorenog
učilišta Križevci imenuje se Saša Lončarić

o raspisivanju Javnog natječaja o
povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti - održavanje
nerazvrstanih tucaničkih cesta na
području grada Križevaca
Članak 1.
Raspisuje se Javni natječaj o
povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne
djelatnosti
održavanje
nerazvrstanih tucaničkih cesta na području
grada Križevaca.
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51.
Članak 2.
Ponuda mora sadržavati: naziv i
točnu adresu ponuditelja, izvod iz sudskog
registra, BON 1, BON 2, potvrdu o plaćenim
porezima i doprinosima (ne stariji od 30
dana), potvrdu o nekažnjavanju odgovorne
osobe, izjavu o tehničkoj opremljenosti,
stručnoj osposobljenosti, broj zaposlenih,
potvrdu o uredno ispunjenim uvjetima po
ugovorima sa naručiteljem za robu i radove
u prethodne tri godine, referentnu listu,
uvjete plaćanja (nema avansa, plaćanje
minimalno 30 dana po ispostavljenim
računima), popunjen troškovnik
Članak 3.
Ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova sklapa se na rok do 2 godine.
Članak 4.
Rok za podnošenje ponuda je 10
dana od dana objave Natječaja u sredstvima
javnog priopćavanja.
Članak 5.

ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja o
povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti - održavanje
nerazvrstanih asfaltnih cesta na području
grada Križevaca
Članak 1.
Raspisuje se Javni natječaj o
povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne
djelatnosti
održavanje
nerazvrstanih asfaltnih cesta na području
grada Križevaca
Članak 2.

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja su ponuđena cijena, stručna i
tehnička opremljenost, referentna lista i
uvjeti plaćanja.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se
"Službenom vjesniku Grada Križevaca''.

Na temelju članak 13. stavka 1. točka
1. Odluke o komunalnim djelatnostima u
Gradu Križevcima ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 7/02, 4/03 i 5/06), i članka
20. i 21. Poslovnika Gradskog poglavarstva
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca",
broj
3/99),
Gradsko
poglavarstvo Grada Križevaca na 43.
sjednici održanoj 12. listopada 2007.,
donijelo je

u

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 363-01/07-01/45
URBROJ: 2137/02-02-07-1
Križevci, 12. 10. 2007.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg, v.r.

Ponuda mora sadržavati: naziv i
točnu adresu ponuditelja, izvod iz sudskog
registra, BON 1, BON 2, potvrdu o plaćenim
porezima i doprinosima (ne stariji od 30
dana), potvrdu o nekažnjavanju odgovorne
osobe, izjavu o tehničkoj opremljenosti,
stručnoj osposobljenosti, broj zaposlenih,
potvrdu o uredno ispunjenim uvjetima po
ugovorima sa naručiteljem za robu i radove
u prethodne tri godine, referentnu listu,
uvjete plaćanja (nema avansa, plaćanje
minimalno 30 dana po ispostavljenim
računima), popunjen troškovnik.
Članak 3.
Ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova sklapa se na rok do 2 godine.
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Članak 4.
Rok za podnošenje ponuda je 10
dana od dana objave Natječaja u sredstvima
javnog priopćavanja.
Članak 5.
Kriteriji za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja su ponuđena cijena, stručna i
tehnička opremljenost, referentna lista i
uvjeti plaćanja.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se
"Službenom vjesniku Grada Križevaca''.

b) HUDOLETNJAK STEVI iz
Rajića 9, Vojakovački Kloštar, građevinu –
dvojni objekt (s pripadajućim zemljištem)
izgrađen na čest. kat. broj 1269/7, k.o. Voj.
Kloštar, površine 63,28 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 16.328,69 kn,
koje građevine su kao pravno sljedništvo
vlasništvo Grada Križevaca, a čine jednu
građevinsku cjelinu.
II.

KLASA: 363-01/07-01/45
URBROJ: 2137/02-02-07-2
Križevci, 12. 10. 2007.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg, v.r.

52.
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 43. sjednici, održanoj
12. listopada 2007. godine, donijelo je

o prodaji nekretnina u Vojakovačkom
Kloštru

objekt ( s pripadajućim zemljištem)
izgrađen na čest. kat. broj 1269/7, k.o. Voj.
Kloštar, površine 71,56 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 17.785,85 kn,

u

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA

ZAKLJUČAK
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Kupoprodaja nekretnina iz točke I.
ovog Zaključka vrši se izravnom prodajom
budući su kupci bivši nositelji stanarskog
prava – zaštićeni najmoprimci, a procjenu
vrijednosti koju čini kupoprodajna cijena,
izvršio je stalni sudski vještak prema tržnoj
vrijednosti.
III.
Kupci plaćaju kupoprodajnu cijenu
zemljišta u Proračun Grada Križevaca u roku
8 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog
ugovora.
IV.
Kupci pored kupoprodajne cijene
zemljišta plaćaju porez na promet
nekretnina, te ostale pristojbe u postupku
prijenosa nekretnine na svoje ime.
V.
Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom vjesniku Grada Križevaca».
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA:940-01/07-01/57
URBROJ:2137/02-07-02-6
Križevci, 12. 10. 2007.

Grad Križevci prodaje:
a) BAŠIĆ ANTI iz Rajića 11,
Vojakovački Kloštar, građevinu – dvojni

PREDSJEDNIK
Branko Hrg, v.r.
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53.
Sukladno obavljenoj telefonskoj anketi
članova Gradskog poglavarstva dana 27. 09.
2007. godine, a na temelju članka 20. i 21.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" br. 3/99) te članka 26. Statuta
Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca
(''Službeni vjesnik Grada Križevaca'', broj
1/00)
Gradsko
poglavarstvo
Grada
Križevaca donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju zamjenika zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe
Grada Križevaca
I.
Slavko
Gotić
iz
Križevaca,
Lipovčica 64, razrješava se dužnosti
zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca sa 30. rujna
2007. godine, zbog prelaska na novu
dužnost u istoj Postrojbi.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 214-01/07-01/11
URBROJ: 2137/02-07-3
Križevci, 27. 09. 2007.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg, v.r.

54.
Sukladno obavljenoj telefonskoj anketi
članova Gradskog poglavarstva dana 27. 09.
2007. godine, a na temelju članka 20. i 21.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" br. 3/99) te članka 26. Statuta
Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca

Broj 6/07

(''Službeni vjesnik Grada Križevaca'', broj
1/00)
Gradsko
poglavarstvo
Grada
Križevaca donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju vršitelja dužnosti
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
Grad Križevaca
I.
Ivan
Pečarić
iz
Lemeša
Križevačkog 66 razrješava se vršitelja
dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca, sa 30. rujna
2007. godine.
II.
Ovo Rješenje objavit će se
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

u

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 022-05/07-01/42
URBROJ: 2137/02-07-5
Križevci, 27. 09. 2007.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg, v.r.

55.
Na temelju članka 14. Odluke o
komunalnim djelatnostima Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
7/02, 4/03 i 5/06) i članka 20. i 21.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca",
broj
3/99),
Gradsko
poglavarstvo Grada Križevaca na 43.
sjednici održanoj 12. listopada 2007.
donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu
postupka i odabir ponuditelja u postupku
Javnog natječaja radi povjeravanja

Broj 6/07
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komunalnih poslova za
komunalne
djelatnosti održavanje nerazvrstanih
tucaničkih i asfaltnih cesta na području
Grada Križevaca
I
U
Povjerenstvo
za
provedbu
postupka i odabir ponuditelja u postupku
Javnog
natječaja
radi
povjeravanja
komunalnih
poslova
za
komunalne
djelatnosti - održavanje nerazvrstanih
tucaničkih i asfaltnih cesta na području
Grada Križevaca, imenuju se:
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21. Poslovnika Gradskog poglavarstva
Grada Križevaca (''Službeni vjesnik Grada
Križevaca'',
broj
3/99),
Gradsko
poglavarstvo Grada Križevaca na 43.
sjednici održanoj 12. listopada 2007. godine,
donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za
pripremu i provedbu postupka nabave
roba, usluga i radova za dogradnju
postojećih i nabavu novih računalnih
programa
I.

1. Dragutin Guzalić, za predsjednika
2. Vladimir Kovačević, za člana
3. Ivan Mužić, za člana.
1. Ivan Vuk, za zamjenika predsjednika
2. Ivančica Androić, za zamjenika člana3.
Ante Jukica, za zamjenika člana.

Utvrđuje se da će se provesti
propisani postupak nabave ograničenim
prikupljanjem ponuda, za nabavu računala i
računalne opreme. Redni broj Plana nabave
01-04/07. Evidencijski broj 17.

II.

II.

Djelokrug poslova Povjerenstva
propisan je odredbama uvodno citirane
Odluke.
III.
Ova Odluka objavit će se
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

u

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 363-01/07-01/45
URBROJ: 2137/02-02-07-3
Križevci, 12. 10. 2007.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg, v.r.

56.
Na temelju članka 15. stavka 1.
Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'',
broj 117/01 i 92/05), te Uredbe o post8pku
nabave roba radova i usluga male vrijednosti
(''Narodne novine'', broj 14/02) i članka 20. i

Odgovorna osoba u ime naručitelja je
gradonačelnik Grada Križevaca.
Stručno povjerenstvo za provedbu i
pripremu postupka nabave imenuje se u
sastavu:
1. Dragutin Guzalić, za predsjednika,
2. Darko Masnec, za člana,
3. Tomislav Jakopčić, za člana,
4. Mladne Tenodi, za člana,
5. Ana Lukačić-Lojen, za člana.
III.
Obvezuje se Povjerenstvo iz točke II.
stavka 1. ove Odluke, da pripremi poziv i
potrebnu dokumentaciju za opisanu nabavu.

IV.
Planirana sredstva osigurana su u
Proračunu Grada Križevaca za 2007. godinu
u iznosu od 100.000,00 kuna.
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V.
Imenovano Povjerenstvo će u
suradnji s upravnim tijelima Grada
pripremiti odgovarajuću dokumentaciju za
nabavu ograničenim prikupljanjem ponuda,
te istu uputiti na adrese najmanje pet
potencijalnih natjecatelja.
VI.
Ova Odluka stupa objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

smještaja djece u spomenuti Centar, tako da
ekonomska cijena iznosi 4.329,37 kuna.
II.
Ekonomska cijena od 4.329,37 kuna
podmiruje se na sljedeći način:
a) Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa
u iznosu od
800,00 kn
b) Participacija roditelja u iznosu od
500,00 kn
c) Grad Križevci, odnosno jedinice lokalne
samouprave ustrojene na području bivše
Općine Križevci
3.029,37 kn.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 406-01/07-01/ 01
URBROJ: 2137/02-02-07-1
Križevci, 12. 10. 2007.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg, v.r.

57.
Na temelju članka
20. i 21.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca",
broj
3/99),
Gradsko
poglavarstvo Grada Križevaca na 44.
sjednici održanoj
29. listopada 2007.
donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
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III.
Iz opisanog u prethodnim točkama
ovog Zaključka, prethodna suglasnost daje i
na visinu participacije roditelja u iznosu od
500,00 kuna.
IV.
Provedba ovog Zaključka povjerava
se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti
i Upravnom odjelu za gospodarstvo i
financije.
V.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 602-01/07-01/40
URBROJ: 2137/02-03-07-2
Križevci, 29. 10. 2007.

o davanju prethodne suglasnosti na
ekonomsku cijenu smještaja djece u
Dječji vrtić Centra za odgoj, obrazovanje
i rehabilitaciju Križevci

PREDSJEDNIK
Branko Hrg, v.r.

I.
Sukladno odredbama članka 6.
Sporazuma o načinu sufinanciranja troškova
vezanih uz rad Dječjeg vrtića za djecu s
teškoćama u razvoju, pri Centru za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Križevci,
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca daje
prethodnu suglasnost na ekonomsku cijenu

58.
Na temelju članka
20. i 21.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca",
broj
3/99),
Gradsko
poglavarstvo Grada Križevaca na 44.

Broj 6/07
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sjednici održanoj
donijelo je
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ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o utvrđivanju mjerila
za stjecanje prava na besplatnu prehranu
učenika u školskim kuhinjama osnovnih
škola na području Grada Križevaca
I.
U Zaključku o utvrđivanju mjerila
za stjecanje prava na besplatnu prehranu
učenika u školskim kuhinjama osnovnih
škola na području Grada Križevaca,
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
7/02), mijenja se točka III. te glasi:
"Gradsko poglavarstvo utvrđuje
cijenu obroka za svaku godinu koju plaća
korisnicima iz točke I ovog Zaključka, a za
školsku 2007/08. cijena iznosi 6 kuna po
obroku".
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 602-02/07-01/39
URBROJ: 2137/02-03-07-1
Križevci, 29. 10. 2007.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg, v.r.

59.
Na temelju članka
20. i 21.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" br. 3/99), Gradsko poglavarstvo
Grada Križevaca na 44. sjednici održanoj
29. listopada 2007., donijelo je
ZAKLJUČAK
o oslobađanju plaćanja komunalnog
doprinosa

1. Sukladno odredbama Odluke o
komunalnom doprinosu Grada Križevaca, a
po zahtjevu Komunalnog poduzeća d.o.o.
Križevci, spomenuto Poduzeće oslobađa se
plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju
kolektora kanalizacije Poduzetnička zona Gornji Čret - Istok u Križevcima u iznosu od
36.378,00 kuna.
2.
Provedba
ovog
Zaključka
povjerava se Upravnom odjelu za stambeno
komunalne djelatnosti i Upravnom odjelu za
gospodarstvo i financije.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 363-03/07-01/14
URBROJ: 2137/02-02-07-1
Križevci, 29. 10. 2007.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg, v.r.
60.
Na temelju članka
20. i 21.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" br. 3/99), Gradsko poglavarstvo
Grada Križevaca na 44. sjednici održanoj
29. listopada 2007., donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o oslobađanju plaćanja komunalnog
doprinosa
1. Sukladno odredbama Odluke o
komunalnom doprinosu Grada Križevaca, a
po zahtjevu Športskog društva Poljana
Križevaca, spomenuto Društvo oslobađa se
plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju
građevine-gospodarskog spremišta, koja je u
sastavu kompleksa športskog centra
u
iznosu od 1.663,00 kuna.
2.
Provedba
ovog
Zaključka
povjerava se Upravnom odjelu za stambeno
komunalne djelatnosti i Upravnom odjelu za
gospodarstvo i financije.
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Ovaj Zaključak objavit će se u
''Službenom vjesniku grada Križevaca''.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 363-03/07-01/12
URBROJ: 2137/02-02-07-1
Križevci, 29. 10. 2007.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg, v.r.

61.
Na temelju članka 35. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(''Narodne novine'', br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01 i 79/06) te članka 20. i
21. Poslovnika Gradskog poglavarstva
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" br. 3/99), Gradsko poglavarstvo
Grada Križevaca na 44. sjednici održanoj
29. 10. 2007., donijelo je

Broj 6/07

III.
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. sukladno točki II. ovog
Zaključka.
IV.
Na svim nekretninama iz točke I.
dozvoljava
se
brisanje
''Društvenog
vlasništva''.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja a objavit će se u
''Službenom vjesniku grada Križevaca''.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA:940-01/07-01/01
URBROJ:2137/02-07-02-2

ZAKLJUČAK
PREDSJEDNIK.
Branko Hrg, v.r.

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 2007/2, put Tomislavova ul,
površine 44 m2,
- čest.kat.broj 2351/1,cesta površine 3567 m,
- čest.kat.broj 2351/2, cesta površine 4257
m2, 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.
II.
Nekretnine iz točke I. ovog
Zaključka prenose se i uknjižuju kao
vlasništvo Republike Hrvatske.

62.
Na temelju članka 35. stavka 2. i
4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima («Narodne novine» br. 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00 , 114/01 i
79/06), članka 23. stavka 4. i 5. Zakona o
zemljišnim knjigama (Narodne novine br.
91/96.,68/98.,137/99. i 114/01), i članka 20.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca
(Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca br. 3/99), Gradsko poglavarstvo
Grada Križevaca na 44. sjednici, održanoj
29. 10. 2007.godine, donijelo je

Broj 6/07
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Z A K L J U Č A K
o proglašenju nekretnine svojstvom
«Javnog dobra» u općoj uporabi
I.
Nekretnina označena kao, čest. kat.
broj 790 parkiralište Trg bana Lackovića,
površine, 3497 m2, upisana u z. k. ul. 4482 ,
k. o. Križevci, PROGLAŠUJE SE
svojstvom: «Javnog dobra» u općoj uporabi,
kojim upravlja Grad Križevci.
II.
Nekretnina
iz točke I
ovog
Zaključka, prenosi se u novi z. k. ul., i
uknjižuje kao « JAVNO DOBRO » u
općoj uporabi, Nositelj prava upravljanja
je Grad Križevci.
III.
Na temelju ovog Zaključka u
Zemljišno – knjižnom odjelu Općinskog
suda Križevci, na nekretnini označenoj kao
čest. kat. broj 790 briše se, svojstvo
«parkiralište Trg bana Lackovića», te se
uknjižuje kao svojstvo «Javno dobro» u
općoj uporabi, kojim upravlja Grad Križevci,
s prijenosom u novi z.k.ul., sukladno
odredbama ovog Zaključka.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom vjesniku Grada Križevaca».
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 940-01/07-01/59
URBROJ: 2137/02-07-02-2
Križevci, 29. 10. 2007.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg, v.r.
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