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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.

Na temelju članka 14. Zakona o
socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj
57/11) i članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj
4/09), Gradsko vijeće Grada Križevaca
na 23. sjednici održanoj 14. ožujka 2012.
donijelo je
ODLUKU
o ostvarivanju prava na pomoći iz
socijalne skrbi Grada Križevaca
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se oblici
pomoći iz socijalne skrbi, uvjeti i postupak
ostvarivanja prava na pomoći iz socijalne
skrbi koje osigurava Grad Križevci (u
daljnjem tekstu: Grad).
Pomoći iz socijalne skrbi su:
1. pomoć za stanovanje,
2. jednokratna pomoć,
3. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,
4. pomoć za ogrjev,
5. pomoć za božićne blagdane,
6. subvencioniranje usluge pomoći i njege u
kući,
7. subvencioniranje troškova odgoja i
obrazovanja djece i mladeži,
8. naknada rodiljama.
Članak 2.
Pravo na pomoći iz socijalne
skrbi imaju hrvatski državljani koji imaju
prebivalište na području Grada te stranci i
osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom
na području Grada.
Ukoliko nadležni službenik Grada utvrdi
da podaci iz osobne iskaznice ne odgovaraju
stvarnom stanju utvrđenom na licu mjesta o
istome će sastaviti službenu zabilješku koja
će biti stvarni dokaz za ostvarivanje prava.
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Članak 3.
Sredstva za pomoći iz socijalne skrbi
osiguravaju se u proračunu Grada Križevaca
(u daljnjem tekst: proračun) sukladno
programima i planu javnih potreba.
Članak 4.
Za izračunavanje prihoda samca ili
obitelji shodno se primjenjuju odredbe članka
46., 47., 48. i 49. Zakona o socijalnoj skrbi
("Narodne novine" broj 57/11) (u daljnjem
tekstu: Zakon).
Članak 5.
Prihod obitelji iz članka 4. ove
Odluke umanjuje se za iznos koji na temelju
propisa o obiteljskim odnosima, član obitelji
plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te
obitelji.
II. UVJETI I POSTUPAK
OSTVARIVANJA PRAVA IZ
SOCIJALNE SKRBI
1. POMOĆ ZA STANOVANJE
Članak 6.
Pomoći za stanovanje odnose se na
sljedeće troškove:
-najamnine,
-komunalne naknade,
-električne energije,
-plina,
-vode i odvodnje,
-odvoza kućnog smeća.
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Članak 7.

Članak 10.

Pravo na pomoć za stanovanje ima
samac ili članovi kućanstva ako plaćanje
troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj
osnovi, i to koji:
a) koriste stan iste ili manje veličine
od zadovoljavajućeg stambenog prostora, to
je za samca 35m2 korisne površine a za osobu
sa invaliditetom 42m2, uvećan za 10m2 za
svaku daljnju osobu, s mogućim ukupnim
odstupanjem do 10m2,
b) prosječni mjesečni prihod po članu
obitelji ostvaren u prethodna tri mjeseca
u odnosu na mjesec u kojem je pokrenut
postupak za ostvarivanje prava ne prelazi
visinu sredstava za uzdržavanje propisanu
člankom 45. Zakona,
c) nitko od članova obitelji nije
svojom voljom prekinuo radni odnos niti
odbio zaposlenje ponuđeno na Zavodu za
zapošljavanje te su uredno prijavljeni u
evidenciji nezaposlenih osoba pri Zavodu za
zapošljavanje,
d) imaju zaključen ugovor o najmu
stana ili ugovor o podstanarstvu prijavljen
kod nadležne Porezne uprave.
Uvjete propisane u stavku 1. ovoga
članka korisnik dokazuje odgovarajućim
dokumentacijom (potvrdama, uvjerenjima i
ovjerenim ugovorima) i potpisom izjave pod
materijalnom i kaznenom odgovornosti.

Troškovi najamnine mogu se priznati
najviše do iznosa utvrđenog člankom 9. ove
Odluke.

Članak 8.

Subvencija troškova vode i odvodnje
uz određeni fiksni dio osnovne cijene vodnih
usluga subvencioniraju se i prema potrošnji
i to:
a) za samca i za dvočlanu obitelj
do10% osnovice iz članka 45. Zakona,
b) za višečlanu obitelj do 15%
osnovice iz članka 45. Zakona.

Samac ili članovi kućanstva koji
imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili
stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih
stambenih potreba, poslovni prostor ili
kuću za odmor, nemaju pravo na pomoć za
stanovanje.
Članak 9.
Ukupna pomoć za podmirenje troškova
stanovanja priznaje se u polovici mjesečnog
iznosa potrebnog za uzdržavanje samca ili
članova obitelji utvrđenih prema članku 45.
Zakona.

Članak 11.
Troškovi
komunalne
naknade
podmiruju se temeljem pravomoćnog rješenja
Upravnog odjela za stambeno-komunalne
djelatnosti Grada.
Članak 12.
Troškovi električne energije priznaju se:
a) za samca i dvočlanu obitelj do
15% osnovice iz članka 45. Zakona,
b) za višečlanu obitelj do 20% osnovice iz članka 45. Zakona.
Članak 13.
Troškovi potrošnje plina u razdoblju
od 1. listopada tekuće godine do 31. ožujka
iduće godine subvencioniraju se:
a) za samca i dvočlanu obitelj do
35% osnovice iz članka 45. Zakona,
b) za višečlanu obitelj do 50% osnovice iz članka 45. Zakona.
Članak 14.

Članak 15.
Troškovi odvoza kućnog smeća
subvencioniraju se do 5% osnovice iz članka
45. Zakona.
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Članak 16.

2. JEDNOKRATNA POMOĆ

Postupak za ostvarivanje prava na
pomoć za stanovanje pokreće se na zahtjev
punoljetnog člana obitelji, s priloženom
dokumentacijom iz članka 7. ove Odluke.
Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi
se u pisanom obliku Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu:
Upravni odjel).
					
Članak 17.

Članak 19.

Rješenje o ostvarivanju prava na
pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u
prvom stupnju donosi Upravni odjel u roku
30 dana od podnošenja zahtjeva.
O žalbi protiv rješenja o odobravanju
pomoći za stanovanje, odlučuje nadležno
upravno tijelo Koprivničko-križevačke
županije.
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
Članak 18.
Pravo na pomoć za podmirenje
troškova stanovanja ostvaruje se od dana
podnošenja zahtjeva za mjesec u kojem je
zahtjev podnesen.
Korisnici pomoći za podmirenje
troškova stanovanja dužni su svake godine u
mjesecu ožujku, dostaviti Upravnom odjelu
dokaze o prihodima obitelji ostvarenih u
prethodnoj godini, te u roku od 8 dana
prijaviti Upravnom odjelu svaku promjenu
podataka o svojim prihodima i imovini
te druge okolnosti koje mogu utjecati na
ostvarivanje i visinu subvencije.
Upravni odjel može, radi provjere,
od korisnika prava pomoći za stanovanje,
za vrijeme korištenja prava zatražiti nove
isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja
okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava
na pomoć za stanovanje.
O svakoj promjeni utvrđenoj u skladu
sa stavkom 2. ovoga članka Upravni odjel
donijet će novo rješenje.

Jednokratna pomoć može se odobriti
samcu ili obitelji koji su se našli u položaju
trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga
na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati,
te iz toga razloga nisu u mogućnosti podmiriti
osnovne životne potrebe kao što su rođenje
ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana
obitelji, elementarne nepogode, nabavke
osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke
neophodne odjeće i obuće i drugo.
Jednokratnu pomoć u novcu ili naravi
odobrava gradonačelnik Grada Križevaca (u
daljnjem tekstu: gradonačelnik) na prijedlog
Upravnog odjela, a najviše do 1.000,00
kuna.
Jednokratna pomoć može se odobriti
jednom godišnje.
3. POMOĆ ZA PODMIRENJE
POGREBNIH TROŠKOVA
Članak 20.
Pomoć za podmirenje troškova
pogrebne opreme i pogrebnih usluga Grad će
snositi za osobe koje nisu u sustavu Područnog
Centra za socijalnu skrb, nemaju srodnike ili
imaju srodnike koji su navedeni u rješenju o
ostavinskoj raspravi, a koji dokažu da nisu u
mogućnosti podmiriti navedene troškove.
Troškovi iz stavka 1. ovog članka
podmirit će se temeljem računa isporučitelja
usluge do iznosa osnovnih troškova pogreba
u mjestu smrti korisnika ili mjestu pogreba,
a u iznos troškova uračunavaju se i troškovi
prijevoza pokojnika.
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4. POMOĆ ZA OGRJEV
Članak 21.
Grad može odobriti pomoć za
podmirenje troškova ogrjeva ugroženim
obiteljima i samcima koji nisu korisnici
pomoći za uzdržavanje, a zbog socijalne
ugroženosti nalaze se u potrebi, do visine
raspoloživih sredstvima osiguranih od strane
Koprivničko-križevačke županije.
Zahtjevi za odobravanje pomoći za
ogrjev s potrebnom dokumentacijom podnose
se Upravnom odjelu do 30. rujna tekuće
godine.
Po prikupljenim zahtjevima sačinit će
se rang lista prema visini prihoda po članu
kućanstva koja će biti osnova za odobravanje
pomoći sukladno osiguranim sredstvima.
5. POMOĆ ZA BOŽIĆNE
BLAGDANE
Članak 22.
Pravo na novčanu pomoć za božićne
blagdane mogu ostvariti socijalno ugrožene
osobe-obitelji s područja Grada na temelju
dostavljenih popisa Upravnom odjelu od
strane nadležnih institucija, udruga i društava
koja se bave socijalnim i humanitarnim
radom.
Visinu božićnice za socijalno ugrožene
osobe-obitelji utvrđuje svake godine, ovisno
o raspoloživim sredstvima, gradonačelnik
posebnim aktom.
6. SUBVENCIONIRANJE USLUGE
POMOĆI I NJEGE U KUĆI
Članak 23.
Uslugu pomoći i njege u kući pruža
Gradsko društvo Crvenog križa Križevci.
Prijedlog Godišnjeg programa usluga
pomoći i njege u kući Gradsko društvo
Crvenog križa dostavlja putem Upravnog
odjela Gradskom vijeću Grada Križevaca na
usvajanje.
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Grad će kroz Plan javnih potreba u socijalnoj
skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama
na području Grada, osigurati dio sredstava
u proračunu za provođenje programa za
korisnike s prebivalištem na području Grada.
Članak 24.
Pravo na usluge pomoći i njege u kući
uz subvenciju Grada, ima osoba kojoj pomoć
i njegu ne mogu pružiti ili osigurati roditelji,
bračni drug ili djeca, koja pomoć i njegu ne
ostvaruje na temelju ugovora o doživotnom
uzdržavanju ili drugih propisa.
7. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA
ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE I
MLADEŽI
Članak 25.
Na području odgoja i obrazovanja
djece i mladeži, mogu se odobriti sljedeći
oblici dodatnog socijalnog zbrinjavanja:
a) subvencioniranje cijene smještaja
djece u dječje vrtiće,
b) subvencioniranje prehrane učenika
osnovnih škola,
c) preuzimanje obveza po studentskom
kreditu (jamstvo Grada).
Grad će za svaku godinu kroz
programe javnih potreba u proračunu, ovisno
o mogućnostima, osigurati sredstva za
ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka.
a)
Subvencioniranje
smještaja u dječje vrtiće

cijene

Članak 26.
Pravo na subvenciju 30% cijene
smještaja djece u dječje vrtiće, koju plaćaju
roditelji, na području Grada mogu ostvariti
roditelji čiji mjesečni prihod po članu
domaćinstva ne prelazi 150% osnovice iz
članka 45. Zakona, pod uvjetom da su oba
roditelja zaposlena.
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Pravo na subvenciju iz stavka 1. ovog
članka mogu ostvariti i roditelji koji temeljem
radnog odnosa ne primaju redovite prihode
duže od tri mjeseca.
Osnovica za obračun subvencije iz
stavka 1. ovog članka je cijena koju plaćaju
roditelji za smještaj djeteta u Dječjem vrtiću
Križevci.
Upravni odjel odobrava ostvarivanje
prava iz stavka 1. ovog članka temeljem
pisane zamolbe roditelja s priloženom
dokumentacijom i preporukom ravnatelja/ice
dječjeg vrtića za vrijeme trajanja utvrđenih
okolnosti.
b) Subvencioniranje
učenika osnovnih škola

prehrane

Članak 27.
Pravo na besplatnu prehranu u
školskim kuhinjama imaju djeca:
- iz obitelji korisnika pomoći za
uzdržavanje,
- koja prema ocjeni Područnog Centra
za socijalnu skrb žive u nepovoljnim
materijalnim prilikama,
- iz obitelji s troje i više djece u osnovnoj
školi i to za treće i svako daljnje dijete,
- smještena u udomiteljskoj obitelji,
- smještena u Domu sv. Marko Križevčanin,
- poginulih branitelja.
Članak 28.
Osnovne škole početkom školske
godine izrađuju popise djece prema kriterijima
iz članka 27. ove Odluke, a obračune za
doznaku sredstava dostavljaju mjesečno za
prethodni mjesec s evidencijom izostanaka
djece, korisnika prava.
Cijenu obroka za tekuću školsku godinu
utvrđuje gradonačelnik.
c) Preuzimanje obveza po studentskom
kreditu
Članak 29.
Grad može preuzeti obveze po
studentskom
kreditu
studentima
s
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prebivalištem na području Grada koji nemaju
odgovarajuće kreditne sposobnosti za
odobravanje traženog studentskog kredita.
Student mora zadovoljiti socijalni
kriterij, kriterij uspješnosti u školi/fakultetu i
ostale uvjete sukladno Odluci o preuzimanju
obveza po studentskom kreditu.
8. NAKNADA RODILJAMA
Članak 30.
Pravo na novčanu naknadu ostvaruju
rodilje koje u trenutku rođenja djeteta imaju
prijavljeno prebivalište na području Grada.
Gradonačelnik odobrava isplatu naknade
na temelju pisanog zahtjeva s priloženom
fotokopijom osobne iskaznice i rodnog lista
djeteta.
Novčana naknada isplaćuje se za prvo
ili drugo dijete u iznosu 1.000,00 kuna, za
treće dijete 2.000,00 kuna, a za svako daljnje
dijete naknada se uvećava za 1.000,00 kuna.
III. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA
ODREDBA
Članak 31.
Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o ostvarivanju prava
na pomoći iz socijalne skrbi Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj
6/02).
Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 550-01/11-01/310
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2			
Križevci, 14. ožujka 2012.
		
					
			
PREDSJEDNIK
		
Roko Bašić, dr. vet. med,v.r.
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2.

Na temelju članka 10. stavka 3., 4., 5.
i 6. Zakona o trgovini ("Narodne novine" broj
87/08, 116/08, 76/09. i 114/11) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 23. sjednici održanoj 14.
ožujka 2012. donijelo je
ODLUKU
o mjestima i uvjetima prodaje robe
izvan prodavaonica na području Grada
Križevaca
Članak 1.
Ovom
Odlukom
utvrđuje
se
način i uvjeti prodaje robe na malo izvan
prodavaonica te lokacije na području Grada
Križevaca (u daljnjem tekstu: Grad) na
kojima se može obavljati prodaje robe izvan
prodavaonica.
Članak 2.
Prodaja robe na malo izvan
prodavaonica na području Grada sukladno
ovoj Odluci, može se obavljati na neki od
sljedećih načina:
- na štandovima i klupama na tržnici na
malo,
- na štandovima i klupama izvan tržnice na
malo,
- putem kioska,
- pokretnom prodajom,
- prodaja putem automata,
-prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe,
manifestacije i sl.).
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- na neizgrađenom prostoru uz Športskorekreacijsku zonu (gradske bazene) s
prilazom iz Trga bana Lackovića i Ulice
Mojsija Baltića,
- na javnim površinama na području mjesnih
odbora Grada u pravilu uz javne objekte
(društvene, školske, športske, vjerske) ili
javne zelene površine, ovisno o prostornim
mogućnostima.
Članak 4.
Prodaja putem kioska može se
obavljati na sljedećim mjestima:
- na javnim površinama na kojima su već
legalno postavljeni kiosci,
- na drugim javnim površinama Grada pod
uvjetima utvrđenim prostorno - planskom
dokumentacijom.
Članak 5.
Pokretna prodaja može se obavljati
putem pokretnog vozila u skladu s odredbama
posebnih propisa, na javnim površinama na
području Grada u pravilu na parkirališnim
površinama ili ugibalištima uz uvjet da se
na taj način ne ugrožava sigurnost odvijanja
prometa i ne ometa mir u stambenim
zonama.
Članak 6.

Članak 3.

Prodaja putem automata u pravilu
se obavlja unutar zatvorenih prostora, a
samo iznimno na javnim površinama i to za
vrijeme održavanja prigodnih manifestacija
na lokacijama na kojima se održavaju te
manifestacije.
Članak 7.

Prodaja na štandovima i klupama
izvan tržnice na malo može se obavljati na
sljedećim mjestima:
- na Trgu Josipa Juraja Strossmayera,
- ispred crkve svete Ane (Ulica Ivana
Zakmardija Dijankovečkog),

Prigodna prodaja može se obavljati
u vrijeme blagdana i održavanja kulturnih i
drugih manifestacija Grada putem pokretnih
vozila, automata, na klupama i štandovima i to
na slobodnim javno-prometnim površinama,
na sljedećim mjestima:
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- na Trgu svetog Marka Križevčanina, na Trgu
Milutina Mayera, na Trgu Antuna Nemčića,
na Trgu Josipa Juraja Strossmayera, na Trgu
bana Lackovića, na Trgu svetog Florijana, te
ulicama: Franje Markovića, Franje Račkoga,
Ivana Zakmardija Dijankovečkog i bana
Josipa Jelačića,
- na javnim površinama na području
mjesnih odbora (zelene površine, površine
namijenjene sportu i rekreaciji)
Upravni odjel za stambeno-komunalne
djelatnosti (u daljnjem tekstu: Upravni odjel)
temeljem zahtjeva organizatora Križevačkog
velikog spravišća, te drugih manifestacija
može odobrit korištenje i ostalih prikladnih
javnih površina za koje postoji interes.
Članak 8.
Prodaja robe na jedan od načina iz
članka 3., 4., 5., 6. i 7. ove Odluke može se
obavljati uz prethodno odobrenje Upravnog
odjela.
Zahtjev za odobrenje treba sadržavati:
naziv pravne ili fizičke osobe registrirane
za obavljanje trgovine, vrstu robe koja se
prodaje, način prodaje, potrebnu površinu
za prodaju, vrijeme prodaje, mjesto
prodaje, dokaz o registraciji, a obiteljska
poljoprivredna gospodarstva dokaz o upisu u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Rješenje o odobrenju prodaje robe
sadrži: naziv pravne ili fizičke osobe koja je
podnijela zahtjev, vrstu robe koja se prodaje,
način prodaje, površinu koja se odobrava,
vrijeme prodaje, mjesto prodaje, obračun
poreza za korištenje javne površine.
Članak 9.
Za korištenje javnih površina iz članka
3., 4., 5., 6. i 7. ove Odluke korisnici su dužni
platiti porez sukladno odredbama Odluke o
gradskim porezima ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 5/01, 1/02. i 7b/03).
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Članak 10.
Prodajni objekti putem kojih se
prodaje roba moraju biti uredni, te usklađeni
izgledom s okolnim objektima, odnosno
prostorom u koji su smješteni.
Članka 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o mjestima za prodaju
robe izvan tržnice i prodavaonica na području
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 5/02).
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 363-01/12-01/06
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 14. ožujka 2012.
		
3.

PREDSJEDNK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

Na temelju članka 28. stavka 1.
podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju
("Narodne novine" broj 174/04, 79/07, 38/09.
i 127/10) i članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj
4/09), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 23.
sjednici održanoj 14. ožujka 2012. donijelo
je
ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Grada Križevaca
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Članak 1.

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Grada Križevaca koju
je izradio Tim za izradu Procjene i plana, a
po prethodnoj suglasnosti Državne uprave
za zaštitu i spašavanje, KLASA: 810-03/1001/11, URBROJ: 543-01-06-02-11-7, od 19.
prosinca 2011. godine.

Radi zaštite i spašavanja zdravlja i života
većeg broja ljudi ili imovine veće vrijednosti
ili okoliša, od prirodne ili tehničko-tehnološke
katastrofe i nesreće koja svojim opsegom,
intenzitetom i neočekivanošću zadesi Grad
Križevce (u daljnjem tekstu: Grad), a čiji
nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice
otkloniti gotovim operativnim snagama
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, osnivaju se postrojbe i druge
organizirane snage civilne zaštite.

Članak 2.
Procjena ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za područje Grada
Križevaca sastavni je dio ove Odluke i neće
se objaviti.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Grada Križevaca."
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 810-01/12-01/02
URBROJ: 2137/02-04/2-12-1
Križevci, 14. ožujka 2012.			
		

PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

4.

Na temelju članka 28. stavka 1.
podstavak 4. Zakona o zaštiti i spašavanju
("Narodne novine" broj 174/04, 79/07,
38/09. i 127/10), članka 3. Pravilnika o
ustrojstvu, popuni i opremanju Postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
("Narodne novine" broj 111/07) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 23. sjednici održanoj
dana 14. ožujka 2012. donijelo je
ODLUKU
o osnivanju i ustroju postrojbi civilne
zaštite Grada Križevaca

Članak 2.
Civilna zaštita obuhvaća osobnu i
uzajamnu zaštitu stanovništva, mjere zaštite
i spašavanja, postrojbe, povjerenike civilne
zaštite i voditelje skloništa.
Članak 3.
Zapovjedništvo civilne zaštite se
osniva za zapovijedanje snagama i sredstvima
civilne zaštite na području Grada u slučaju
neposredne prijetnje, katastrofe i velike
nesreće na području Grada.
Članak 4.
Zapovjedništvo civilne zaštite čine
zapovjednik, zamjenik zapovjednika i
određeni broj članova od predstavnika
gradskog predstavničkog tijela i tijela
uprave, te od stručnjaka za pojedina područja
prirodnih, tehničko-tehnoloških i drugih
nesreća prema planom predviđenih mjera
civilne zaštite koje provodi Grad.
Članak 5.
Zapovjednik zapovjedništva civilne
zaštite Grada u pravilu je čelnik upravnog
odjela u čijoj nadležnosti je zdravstvo i
socijalna skrb. U zapovjedništvo civilne
zaštite Grada imenuje se i predstavnik
Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Koprivnica.
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Članak 6.

Članak 7.

Zapovjedništvo civilne zaštite obavlja
poslove i zadaće:
- organizira i neposredno provodi
potrebne mjere zaštite i spašavanja u skladu s
utvrđenim planovima zaštite i spašavanja;
- rukovodi (upravlja) akcijama zaštite
i spašavanja građana i materijalnih dobara od
opasnosti i posljedica prirodnih, tehničkotehnoloških, ekoloških nesreća, te od ratnih
razaranja i drugih opasnosti;
- zapovijeda i rukovodi (upravlja)
postrojbama civilne zaštite i drugim
organiziranim snagama civilne zaštite, te
koordinira djelovanje svih tijela, pravnih
osoba u akcijama zaštite i spašavanja;
- brine se o organizaciji prijema i
raspodjele pomoći ugroženog i nastradalog
pučanstva, dok se ne stvore uvjeti u kojima
će druga nadležna tijela preuzeti te poslove;
obavješćuje
pučanstvo
o
opasnostima i nastalim posljedicama od
prirodnih, tehničko-tehnoloških, ekoloških
nesreća, te od ratnih djelovanja i o mjerama
koje poduzimaju;
- izvješćuje o poduzetim mjerama
zaštite i spašavanja za vrijeme trajanja
posljedica i opasnosti prirodnih, tehničkotehnoloških, ekoloških nesreća, te od ratnih
razaranja i održava vezu sa Stožerom zaštite
i spašavanja Grada;
razmatra
stanje,
predlaže
poduzimanje mjera i brine se za provođenje
obuke, osposobljavanje i opremanje postrojbi
i drugih organiziranih snaga civilne zaštite;
- utvrđuje planove vježbi civilne
zaštite, te organizira i rukovodi (upravlja)
vježbama civilne zaštite;
- u tijeku sanacije prirodnih, tehničkotehnoloških, ekoloških nesreća, te od ratnih
razaranja, surađuje s nadležnim tijelima i
zapovjedništvima ostalih sudionika u zaštiti
i spašavanju;
- obavlja i druge stručno-operativne
poslove utvrđene aktom o njihovom osnivanju
i planovima zaštite i spašavanja.

Zapovjedništvo civilne zaštite uz
prethodno pribavljeno mišljenje pravnih
osoba čija je redovna djelatnost zaštita i
spašavanje imenuje Gradsko vijeće Grada
Križevaca.
Članak 8.
Zapovjedništvo civilne zaštite se
mobilizira i poziva sukladno operativnom
planu civilne zaštite, na prijedlog
zapovjednika i po nalogu gradonačelnika
putem Županijskog centra 112 Koprivnica.
Članak 9.
Dužnost člana zapovjedništva civilne
zaštite je dužnost na kojoj ta osoba ima
raspored temeljem radne obveze ili obveze
sudjelovanja u civilnoj zaštiti.
Članak 10.
Postrojbe civilne zaštite osnivaju
se kao potpora za provođenje mjera zaštite
i spašavanja operativnim snagama zaštite
i spašavanja koje se u okviru redovne
djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te
za provođenje mjera civilne zašite.
Članak 11.
Postrojbe civilne zaštite se osnivaju
kao specijalističke postrojbe i postrojbe opće
namjene.
Članak 12.
Na razini Grada osnivaju se postrojbe civilne
zaštite i to:
- tim opće namjene ( 36 članova ),
- tim za spašavanje iz ruševina ( 20
članova ),
- tim za logistiku ( 99 članova ).
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Članak 13.
Postrojbe civilne zaštite mobiliziraju
se po nalogu gradonačelnika, sukladno
operativnim planovima civilne zaštite, a
mobilizaciju provodi Područni ured za zaštitu
i spašavanje Koprivnica, Državne uprave za
zaštitu i spašavanje.
Članak 14.
Za organizaciju pomoći i sprječavanje
panike u slučaju neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće čije posljedice
nadilaze mogućnosti gotovih operativnih
snaga jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, gradonačelnik na prijedlog
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Koprivnica imenuje povjerenike civilne
zaštite i voditelje skloništa.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 810-01/12-01/01
URBROJ: 2137/02-04/2-12-1
Križevci, 14. ožujka 2012.
		

PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
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5.
Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona
o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11. i 90/11),
članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni
vjesnik Grada Križevaca broj 4/09) i članka
13. Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 7/10) Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 23. sjednici održanoj 14.
ožujka 2012. donijelo je
ODLUKU
o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti
komunalni poslovi za održavanje
nerazvrstanih asfaltnih cesta na području
Grada Križevaca
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Križevaca,
po provedenom Javnom natječaju o
povjeravanju komunalnih poslova za
održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta na
području Grada Križevaca, objavljenog u
"Podravskom listu" od 13. 02. 2012. godine,
Internet stranici Grada Križevaca i Oglasnoj
ploči Grada Križevaca, kao najpovoljnijeg
ponuditelja izabire PODUZEĆE ZA CESTE
d.o.o Bjelovar, Bilogorska bb, za održavanje
nerazvrstanih asfaltnih cesta na području
Grada Križevaca.
Članak 2.
S izabranim ponuditeljem gradonačelnik
Grada Križevaca sklopiti će ugovor o
povjeravanju komunalnih poslova za
održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta na
području Grada Križevaca na dvije godine.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 363-01/12-01/4
URBROJ: 2137/02-02/3-12-4
Križevci, 14. ožujka 2012.
		

PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

6.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona
o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11. i 90/11),
članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni
vjesnik Grada Križevaca broj 4/09) i članka
13. Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 7/10) Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 23. sjednici održanoj 14.
ožujka 2012. donijelo je
ODLUKU
o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti
komunalni poslovi za održavanje
nerazvrstanih tucaničkih cesta na
području Grada Križevaca
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Križevaca,
po provedenom Javnom natječaju o
povjeravanju komunalnih poslova za
održavanje nerazvrstanih tucaničkih cesta
na području Grada Križevaca, objavljenog u
"Podravskom listu" od 13. 02. 2012. godine,
Internet stranici Grada Križevaca i Oglasnoj
ploči Grada Križevaca, kao najpovoljnijeg
ponuditelja izabire PZC Cestogradnja d.o.o.
Koprivnica, Draganovec, Radnička cesta 33,
za održavanje nerazvrstanih tucaničkih cesta
na području Grada Križevaca.
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Članak 2.
S izabranim ponuditeljem gradonačelnik
Grada Križevaca sklopiti će ugovor o
povjeravanju komunalnih poslova za
održavanje nerazvrstanih tacaničkih cesta na
području Grada Križevaca na dvije godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 363-01/12-01/4
URBROJ: 2137/02-02/3-12-3
Križevci, 14. ožujka 2012.
		

PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

7.

Na temelju članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 23. sjednici održanoj 14. ožujka
2012. donijelo je
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju početne cijene
građevinskog zemljišta na području
DPU-a Posrednji put u Križevcima
I.
Sukladno
Procjeni
vrijednosti
nekretnina tvrtke Kašik d.o.o. Ur.br.
01711, utvrđuje se početna tržišna cijena
građevinskog zemljišta na području DPU-a
Posrednji put u Križevcima u iznosu 40 €/
m2.
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II.
Početna tržišna cijena građevinskog
zemljišta utvrđena u točki I. ovoga Zaključka
vrijedila bi za sve čestice koje se nalaze na
području DPU-a Posrednji put, budući da su
sve u neposrednoj blizini te približno jednake
veličine.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 363-01/12-01/03
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 14. ožujka 2012.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
8.

Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona
o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj
57/11) i članka 18. Statuta Grada Križevaca
(»Službeni vjesnik Grada Križevaca«, broj
4/09), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 23.
sjednici održanoj 14. ožujka 2012. donijelo
je
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju standarda socijalne
usluge smještaja u Dom za starije i
nemoćne osobe u Križevcima za korisnike s prebivalištem na području Grada
Križevaca
I.
Ovim Zaključkom utvrđuju se
standardi socijalne usluge smještaja u Dom
za starije i nemoćne osobe u Križevcima
(u daljnjem tekstu: Dom) za korisnike s
prebivalištem na području Grada Križevaca
(u daljnjem tekstu: Grad) na način da se
poveća broj korisnika čiji se smještaj u
domove za starije i nemoćne osobe financira
temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske
o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe (u daljnjem tekstu:
Odluka Vlade).
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II.
Za zadovoljenje potreba smještaja
korisnika s prebivalištem na području Grada,
Grad će osigurati sredstva za sufinanciranje
smještaja do 60 korisnika.
III.
Grad će za smještaj korisnika s
prebivalištem na području Grada u Dom,
a koji udovoljavaju uvjetima iz Pravilnika
o uvjetima, kriterijima, mjerilima i načinu
ostvarivanja prava na subvenciju smještaja
u Domu za starije i nemoćne osobe (u
daljnjem tekstu: Pravilnik), osigurati u
prosjeku 50% iznosa sredstava po korisniku,
kao što Koprivničko-križevačka županija,
kao osnivač Doma za starije i nemoćne u
Koprivnici, osigurava za svoje korisnike iz
sredstava Proračuna Republike Hrvatske pomoći za izravnanja za decentralizirane
funkcije domova za starije i nemoćne osobe.
Pravilnik iz stavka 1. ove točke
donijet će gradonačelnik Grada.
IV.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka
osigurat će se u Proračunu Grada.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam
dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 550-01/12-01/92
URBROJ: 2137/02-03/03-12-1
Križevci, 14. ožujka 2012.
		

PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr. vet. med,v.r.
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9.
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I.

Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 23. sjednici održanoj 14. ožujka
2012. donijelo je

Usvaja se Izvješće o događajima iz
područja zaštite od požara i eksplozija na
području Koprivničko-križevačke županije.
Izvješće je sastavni dio ovog
Zaključka.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o stanju sigurnosti
tijekom 2011. godine na području
Grada Križevaca

II.

I.
Usvaja se Izvješće o stanju sigurnosti
tijekom 2011. godine na području Grada
Križevaca.
Izvješće je sastavni dio ovog
Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 021-05/12-01/01
URBROJ: 2137/02-04/2-12-4
Križevci, 14. ožujka 2012.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
10.
Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj
4/09), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 23.
sjednici održanoj 14. ožujka 2012. donijelo
je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izviješća o događajima iz
područja zaštite od požara i
eksplozija na području Koprivničkokriževačke županije

Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 021-05/12-01/01
URBROJ: 2137/02-04/2-12-5
Križevci, 14. ožujka 2012.
						
			
PREDSJEDNIK
		
Roko Bašić, dr.vet.med.
11.

Na temelju članka 39. i 40. Zakona
o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93,
29/97, 47/99. i 35/08), članka 27. stavka 3.
Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj
142/98. i 65/09), članka 19. Statuta Gradskog
muzeja Križevci ("Službene vjesnik Grada
Križevaca" broj 5/99. i 8/05) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca ("Službene vjesnik
Grada Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 23. sjednici održanoj 14.
ožujka 2012. donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja
Gradskog muzeja Križevci
I.
Za ravnatelja Gradskog muzeja
Križevci imenuje se ZORAN HOMEN iz
Križevaca.
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II.

II.

Mandat ravnatelja traje četiri godine,
a teče od 7. travnja 2012. godine.

Mandat ravnateljice traje četiri
godine, a teče od 7. travnja 2012. godine.

III.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

Ovo Rješenje objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVCI
KLASA: 080-01/12-01/03
URBROJ: 2137/02-04/2-12-1
Križevci, 14. ožujka 2012.
		

PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

12.

Na temelju članka 38. stavka 2.
Zakona o ustanovama ("Narodne novine"
broj 76/93, 29/97, 47/99. i 35/08), članka 26.
Zakona o knjižnicama ("Narodne novine"
broj 105/97, 5/98, 104/00, 87/08. i 69/09),
članka 23. Statuta Gradske knjižnice "Franjo
Marković" Križevci ("Službene vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/99. i 8/05) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca ("Službene vjesnik
Grada Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 23. sjednici održanoj 14.
ožujka 2012. donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Gradske
knjižnice "Franjo Marković" Križevci
I.
Za ravnateljicu Gradske knjižnice
"Franjo Marković" Križevci imenuje se
MARJANA JANEŠ-ŽULJ iz Križevaca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVCI
KLASA: 080-01/12-01/04
URBROJ: 2137/02-04/2-12-1
Križevci, 14. ožujka 2012.
		

PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

13.

Na temelju članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 23. sjednici održanoj 14. ožujka
2012. donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i izboru predsjednika
Odbora za Statut, Poslovnik i propise
I.
BOŽIDAR ŠTUBELJ razrješava
se dužnosti predsjednika Odbora za Statut,
Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada
Križevaca.
Za predsjednika Odbora za Statut,
Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada
Križevaca izabire se BRUNO DEKOVIĆ.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca
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GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 080-01/12-01/02
URBROJ: 2137/02-04/2-12-1
Križevci, 14. ožujka 2012.
PREDSJEDNIK
						
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
AKTI GRADONAČELNIKA
1.

Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09) gradonačelnik Grada
Križevaca, na 33. sjednici Kolegija održanoj
27. siječnja 2012. godine donosi
ZAKLJUČAK
1.Donosi se Plan nabave Grada
Križevaca za 2012. godinu.
2.Plan nabave iz točke 1. ovoga
Zaključka prilaže se ovom zaključku i čini
njegov sastavni dio.
3.Plan nabave Grada Križevaca za
2012. godinu objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
4.Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja.
KLASA: 400-01/12-01/02
URBROJ: 2137/02-02/01-12-2
Križevci, 27. 1. 2012.
GRADONAČELNIK
Branko Hrg,v.r.
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UreĜenjesakralnihobjekata
Rekonstrukcijakrovištana
Nemēiđevomtrgu7
RekonstrukcijakrovištaH
domaͲIIfaza
Deratizacija
Izradastanovazasoc.
potrebe
Nabavauredskogmaterijala

Iskopputnihjaraka
Izgradnjanogostupau
Koprivniēkojulici
Izgradnjacesteipješaēke
stazeuul.M.Gupca

PREDMET NABAVE

1.

650.000,00 otvoreni
850.000,00 otvoreni
380.000,00 otvoreni
220.000,00 otvoreni
1.000.000,00 otvoreni
105.690,00 otvoreni

05/2012

06/2012
07/2012

08/2012
09/2012

700.000,00 otvoreni

03/2012

04/2012

4mj

veljaēa

travanj
ovisio
dodjeljenim
sredstvima
Ministarstva

2god.zaokv.sp.
cijelagodina

3mj
2god.zaokv.sp.

4mj

cijelagodina

5mj

SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACA

okvirnisporazum svibanj
ugovor
veljaēa

ugovor
travanj
okvirnisporazum veljaēa

ugovor

ugovor

ugovor

ožujak

900.000,00 otvoreni

02/2012

ugovor

cijelagodina

PLANIRANO
TRAJANJE
UGOVORA ili
OKVIRNOG
SPORAZUMA

7.

O B V E Z N O (þl. 20 ZJN)
2.
3.
4.
5.
6.
VRSTA
POSTUPKA
JAVNE
UGOVOR O
PROCIJENJENA
NABAVE
JAVNOJ
PLANIRANI
EV. BROJ
VRIJEDNOST
(ukljuþuje i
NABAVI ili
POýETAK
NABAVE
NABAVE
ugovore o
OKVIRNI
POSTUPKA
(bez PDV-a)
uslugama
SPORAZUM
iz Dodatka
IIB)
I.PROCIJENJENAVRIJEDNOSTNABAVEJEDNAKAILIVEAOD70.000,00KN
01/2012
120.000,00 otvoreni
ugovor
veljaēa
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II.PROCIJENJENAVRIJEDNOSTNABAVEJEDNAKAILIVEAOD20.000,00KNAMANJAOD70.000,00KN
Izgradnjadjeējihigrališta
40.000,00
Projektsanacijepotpornog
zida
69.000,00
Izradaoglasnihstupova(3
kom)
40.000,00
Projektiranjenadvožnjakau
Križ.PoljaniͲIIfaza
69.000,00
Projektiranjecestei
nogostupauul.J.Butorca
40.000,00
IzradaDPUgrobljau
Križevcima
69.000,00
Certificiranjejavnihobjekata
45.000,00
Grafiēkeitiskarskeusluge,
uslugekopiranjaiuvezivanjai
sliēno
28.455,00
Rashodiprotokola(vijenci,
svijeđe,cvijeđeisliēno)
20.325,00
Motornibenzinidizelgorivo
48.780,00
NEISPUNJAVASE
Uslugeēišđenja,pranjaisliēno NEISPUNJAVASE
32.520,00
Elektronskimediji

40.650,00 




Broj 1/12
SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACA
Strana 17

Strana 18

SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACA

2.

Broj 1/12

3.

Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09) i članka 2. Odluke o načinu
i mjerilima naplate usluga od korisnika
Dječjeg vrtića Križevci ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca", broj 8/11), gradonačelnik
Grada Križevaca na 34. sjednici Kolegija
održanoj dana 6. ožujka 2012. godine donosi
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
ekonomsku cijenu smještaja u vrtić
1. Daje se prethodna suglasnost na
ekonomsku cijenu smještaja djece korisnika
usluga u jaslice i vrtić te polaznika programa
predškole Dječjeg vrtića Križevci, koju
utvrđuje Upravno vijeće, na iznos 1.523,00
kune.
2. Ekonomska cijena iz točke 1. ovog
Zaključka primjenjivat će se kod obračuna
cijene smještaja koju plaćaju roditeljikorisnici usluga, sukladno članku 4. naprijed
navedene Odluke, od 1. ožujka 2012.
godine.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 602-01/12-01/2
URBROJ: 2137/02-03/03-12-3
Križevci, 6. 3. 2012.
GRADONAČELNIK
Branko Hrg,v.r.

Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09) i članka 30. stavka 2. Zakona o
vatrogastvu ("Narodne novine", broj: 106/99,
117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i
80/10) gradonačelnik Grada Križevaca, dana
6. ožujka 2012. godine donosi
R J E Š E NJ E
o potvrđivanju imenovanja zapovjednika
DVD Podgajec
1. Potvrđuje se imenovanje Darka
Slunjskog iz Križevaca, Podgajec 83 za
zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Podgajec s danom 6. ožujka 2012.
godine
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 214-01/12-01/1
URBROJ: 2137/02-04/03-12-2
Križevci, 6. 3. 2012.
GRADONAČELNIK
Branko Hrg,v.r.
4.

Na temelju članka 10. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11),
gradonačelnik Grada Križevaca 13. siječnja
2012. godine donio je
P LA N
PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA
TIJELA GRADA KRIŽEVACA
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I.
Ovim Planom prijma u službu u upravna
tijela Grada Križevaca za 2012. godinu (u
daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se stvarno
stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim
tijelima Grada Križevaca, te potreban broj
službenika i namještenika na neodređeno
vrijeme te vježbenika odgovarajuće stručne
spreme za 2012. godinu.
II.
Sukladno Pravilniku o unutarnjem
redu u upravnim tijelima Grada Križevaca
sistematizirano je ukupno 32 radna mjesta sa
28 izvršitelja.
Stvarno stanje popunjenosti radnih
mjesta u upravnim tijelima Grada Križevaca
na dan 13. siječnja 2012. godine, je kako
slijedi:
Upravni odjel za gospodarstvo i
financije
- utvrđeno 10 radnih mjesta, popunjeno
8 radnih mjesta sa 8 izvršitelja
Upravni odjel za stambeno - komunalne
djelatnosti
- utvrđeno 8 radnih mjesta, popunjeno
8 radnih mjesta sa 8 izvršitelja
Upravni odjel za društvene djelatnosti
- utvrđena 4 radna mjesta, popunjena 3
radna mjesta sa 3 izvršitelja
Stručna služba
- utvrđeno 10 radnih mjesta, popunjeno
8 radnih mjesta sa 8 izvršitelja.
III.
U upravnim tijelima Grada Križevaca utvrđuje
se potreban broj službenika i namještenika za
2012. godinu:
Upravni odjel za stambeno – komunalne
djelatnosti
1 službenik (vježbenik) - 1 izvršitelj VSS
IV.
Upravna tijela Grada Križevaca popunjavat
će radna mjesta prema ovom Planu, sukladno
Pravilniku o unutarnjem redu u upravnim
tijelima Grada Križevaca i financijskim
sredstvima planiranim u Proračunu Grada
Križevaca za 2012. godinu.
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V.
Na temelju ovog Plana radna mjesta
u upravnim tijelima Grada Križevaca će
se popunjavati putem javnog natječaja,
premještajem ili zadržavanjem u službi
vježbenika koji je položio državni stručni
ispit.
VI.
Ovaj Plan objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 100-01/12-01/1
URBROJ: 2137/02-04/3-12-1
Križevci, 13. siječnja 2012.
GRADONAČELNIK
Branko Hrg,v.r.

