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AKTI GRADSKOG VIJE ĆA 

 
1. 
 
 Na temelju članka 11. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 
82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 18. 
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik 
Grada Križevaca" broj 4/09), Gradsko 
vijeće Grada Križevaca na 7. sjednici 
održanoj 22. veljače 2010. donijelo je 
 

O D L U K U 
o komunalnim djelatnostima koje se 

mogu obavljati na temelju koncesije na 
području Grada Križevaca  

 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom odreñuju se 
komunalne djelatnosti koje će se obavljati 
davanjem koncesije te utvrñuju pripremne 
radnje i postupak davanja koncesije 
sukladno Zakonu o koncesijama. 
 
 
II. ODREðIVANJE KOMUNALNIH  
     DJELATNOSTI 
 

Članak 2. 
 
 Komunalne djelatnosti koje se mogu 
obavljati na temelju koncesije su: 
 1. prijevoz pokojnika, 
 2. organizacija parkiranja. 

 
Komunalna djelatnost prijevoza 

pokojnika podrazumijeva preuzimanje i 
prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do 
mrtvačnice na groblju. 
  

Komunalna djelatnost organizacije 
parkiranja podrazumijeva uvjete, način 
korištenja, organizaciju i način naplate 

parkiranja na javnim parkiralištima te način 
premještanja i blokiranja nepropisno 
parkiranih i zaustavljenih vozila 
 

Članak 3. 
 
 Koncesija za komunalne djelatnosti 
iz članka 2. ove Odluke daje se na rok od 5 
godina. 
 

Članak 4. 
 
 Naknada za koncesiju uplaćuje se u 
korist proračuna Grada, a koristi se za 
grañenje objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture. 
 
 
III. PRIPREMNE RADNJE ZA  
       DAVANJE KONCESIJE 
 

Članak 5. 
 
 Pripremne radnje za davanje 
koncesije provodi gradonačelnik Grada 
Križevaca (u daljnjem tekstu: 
gradonačelnik). 

Pripremne radnje obuhvaćaju: 
- imenovanje Stručnog povjerenstva 

za koncesiju, 
- izradu dokumentacije za 

nadmetanje, 
- poduzimanje svih ostalih mjera koje 

prethode postupku davanja 
koncesije u skladu sa Zakonom o 
koncesijama i posebnih propisa 
kojima se pobliže odredbama 
ureñuje pojedina vrsta koncesija. 

 
Članak 6. 

 
 Stručno povjerenstvo za koncesiju 
(u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) 
ima voditelja i dva člana. 
 Stručno povjerenstvo imenuje 
gradonačelnik. 
 Član Stručnog povjerenstva ne smije 
imati izravnih ili neizravnih osobnih 
interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi 
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doveli do sukoba interesa s njegovim 
dužnostima u radu Stručnog povjerenstva. 
 

Članak 7. 
 
 Zadaci Stručnog povjerenstva su: 

- pri pripremi i izradi uvjeta i 
dokumentacije za nadmetanje, 
pravila i uvjeta za ocjenu 
ponuditelja i primljenih ponuda te 
kriterija za odabir ponude, 

- pregled i ocjena pristiglih ponuda, 
- utvrñivanje prijedloga odluke o 

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
za davanje koncesije ili prijedloga 
odluke o poništenju postupka 
davanja koncesije, i obrazloženje 
tih prijedloga, 

- obavljanje ostalih poslova 
potrebnih za provedbu postupka 
davanja koncesije. 

 
Stručno povjerenstvo o svom radu 

vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi 
povjerenstva. 
 

Članak 8. 
 
 Dokumentacija za nadmetanje sadrži 
oblik ponude, sadržaj ponude, rok 
valjanosti ponude, opis predmeta koncesije 
(tehničke specifikacije), nacrt ugovora o 
koncesiji, uvjete i dokaze koje su 
ponuditelji obvezni dostaviti uz ponudu u 
svrhu dokazivanja sposobnosti ponuditelja, 
rok za donošenje odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja te sve ostale 
zahtjeve koje ponuditelj mora ispuniti. 
 

Članak 9. 
 
 Ponuditelj mora dokazati svoju 
pravnu i poslovnu sposobnost, 
nekažnjavanost u svezi s kaznenim djelima 
iz članka 50. stavak 1. Zakona o javnoj 
nabavi ("Narodne novine" broj 110/07. i 
125/08) te da je ispunio obvezu plaćanja 
svih dospjelih poreznih obveza i obveza za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje te 

drugih državnih davanja kao i davanja 
prema Gradu Križevcima. 
 1. Uvjeti i dokazi koje su ponuditelji 
obvezni dostaviti uz ponudu u svrhu 
dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti: 
 
 a) Isprava o upisu u poslovni, sudski 
(trgovački), strukovni, obrtni ili drugi 
odgovarajući registar ili odgovarajuća 
potvrda kojom ponuditelj dokazuje: 

- da ima registriranu djelatnost u 
svezi s predmetom koncesije, 

- da protiv njega nije pokrenut 
stečajni postupak, 

- da se ne nalazi u postupku 
likvidacije, 

- da nije u postupku obustavljanja 
poslovne djelatnosti ili da je nije već 
obustavio. 

 
Izdavatelj ovog dokaza je nadležni 
Trgovački sud, odnosno upravno ili drugi 
tijelo nadležno za voñenje obrtnog, 
strukovnog ili poslovnog registra. Dokaz se 
dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a 
ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana 
objave obavijesti u "Narodnim novinama". 
 
 b) Ovlaštenje, suglasnost i slično 
ako su gospodarskom subjektu potrebni za 
obavljanje komunalne djelatnosti, 
 
 c) Ispravu o članstvu u odreñenoj 
strukovnoj organizaciji ako je 
gospodarskom subjektu potrebna za 
obavljanje komunalne djelatnosti. 
 
 2. Dokaz da gospodarskom subjektu 
ili osobi ovlaštenoj za zastupanje 
gospodarskog subjekta nije izrečena 
pravomoćna osuñujuća presuda za jedno ili 
više sljedećih kaznenih djela: udruživanje 
za počinjenje kaznenih djela, primanje mita 
u gospodarskom poslovanju, davanje mita u 
gospodarskom poslovanju, zlouporaba 
položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja 
dužnosti državne vlasti, protuzakonito 
posredovanje, primanje mita, davanje mita, 
prijevara, računalna prijevara, prijevara u 
gospodarskom poslovanju ili prikrivanje 
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protuzakonito dobivenog novca, odnosno 
odgovarajuća kaznena djela prema 
propisima zemlje sjedišta gospodarskog 
subjekta sukladno posebnim propisima 
zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. 
Potrebno je dostaviti izjavu s ovjerenim 
potpisom kod javnog bilježnika, pri čemu 
izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje 
gospodarskog subjekta za sebe i za 
gospodarski subjekt. Dokaz se dostavlja u 
izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije 
biti stariji od 30 dana do dana objave 
obavijesti u "Narodnim novinama". 
 
 3. Dokaz da je ponuditelj ispunio 
obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih 
obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje i drugih državnih 
davanja – potvrda porezne uprave o stanju 
duga – te dokaze da nema nepodmirenih 
davanja prema Gradu Križevcima (ovjerena 
potvrda Upravnog odjela za gospodarstvo i 
financije). Dokaz se dostavlja u izvorniku 
ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji 
od 30 dana do dana objave obavijesti u 
"Narodnim novinama".  
 

Članak 10. 
 
 Osim dokaza iz članka 9. ove 
Odluke, davatelj koncesije, ovisno o vrsti 
komunalne djelatnosti koja je predmet 
koncesije, može tražiti dokaze tehničke i 
stručne sposobnosti koji obuhvaćaju: 
 
 - ispravu kojom se dokazuje 
obrazovanje i potvrdu o strukovnoj 
sposobnosti osoba odgovornih za obavljanje 
komunalne djelatnosti koja je predmet 
koncesije, 
 
 - izjavu o raspoloživoj opremi, 
poslovnom prostoru te broju i strukturi 
zaposlenih, 
 
 - referencu dosadašnjih poslova, tj. 
popis zaključenih ugovora o koncesiji u 
zadnje dvije godine. 
 
 

Članak 11. 
 
 Ponuditelji su dužni dostaviti 
izvornike ili ovjerene preslike traženih 
dokaza o sposobnosti. 
 

Članak 12. 
 

 Stručno povjerenstvo iz članka 6. 
ove Odluke predlaže vrstu i vrijednost 
jamstva za ozbiljnost ponude koju davatelj 
koncesije prije početka postupka davanja 
koncesije navodi u dokumentaciji za 
nadmetanje i obavijesti o namjeri davanja 
koncesije. 
 Jamstvo za ozbiljnost ponude 
odreñuje se samo u slučaju da Stručno 
povjerenstvo procijeni da je isto neophodno 
s obzirom na vrstu koncesije. 
 
 
IV. POSTUPAK DAVANJA  
       KONCESIJE 
 

Članak 13. 
 
 Postupak davanja koncesije 
započinje danom objave obavijesti o 
namjeri davanja koncesije u "Narodnim 
novinama". 
 Obavijest o namjeri davanja 
koncesije objavljuje gradonačelnik. 
  

Članak 14. 
 
 Obavijest o namjeri davanja 
koncesije mora sadržavati sljedeće podatke: 
 
 1. Naziv, adresu, telefonski broj, 
broj faksa i adresu elektroničke pošte 
davatelja koncesije, 
 
 2. a) Predmet koncesije, 
 b) Prirodu i opseg djelatnosti 

koncesije, 
 c) Mjesto obavljanja djelatnosti 

koncesije, 
 d) Rok trajanja koncesije, 
 
 3. a) Rok za predaju ponuda, 
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 b) Adresu na koju se moraju 
poslati ponude, 

 c) Jezik i pismo na kojima ponude 
moraju biti napisane, 

 
 4. Osobne, stručne, tehničke i 
financijske uvjete koje moraju zadovoljiti 
ponuditelji te isprave kojima se dokazuje 
njihovo ispunjenje, 
 
 5. Kriterije koji će se primijeniti za 
odabir najpovoljnijeg ponuditelja, 
 
 6. Datum otpreme obavijesti, 
 
 7. Naziv i adresu tijela nadležnog za 
rješavanje žalbe te podatke o rokovima za 
podnošenje žalbe, 
 
 8. Podatak o vrsti postupka na 
temelju kojeg se provodi davanje koncesije. 
  

Obavijest o namjeri davanja 
koncesije može sadržavati i druge podatke u 
skladu s posebnim zakonom. 
 

Članak 15. 
 
 Ponude se dostavljaju u pisanom 
obliku u zatvorenoj omotnici s adresom 
davatelja koncesije, naznakom postupka za 
davanje koncesije na koji se odnosi, 
naznakom "ne otvaraj" i adresom 
ponuditelja. 
 Rok za dostavu ponude iznosi 
najmanje 30 dana od dana objave obavijesti 
o namjeri davanja koncesije u "Narodnim 
novinama". 
 

Članak 16. 
 
 Stručno povjerenstvo provest će 
otvaranje prispjelih ponuda na sjednici 
kojoj mogu prisustvovati ponuditelji. 
 O tijeku postupka otvaranja 
prispjelih ponuda vodi se zapisnik kojeg 
potpisuju voditelj i članovi Stručnog 
povjerenstva. 
 Ponude koje ne sadržavaju sve 
podatke i isprave navedene u obavijesti o 

namjeri davanja koncesije i dokumentaciji 
za nadmetanje smatrat će se 
nepravovaljanim. 
 
 
V. ODLUKA O ODABIRU NAJPO- 
     VOLJNIJEG PONUDITELJA I  
     PONIŠTENJE POSTUPKA  
     DAVANJA KONCESIJE 
 

Članak 17. 
 
 Odluku o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja donosi Gradsko vijeće na 
prijedlog gradonačelnika. 
 Prijedlog gradonačelniku daje 
Stručno povjerenstvo na temelju provedbe 
odabranih kriterija. 
 

Članak 18. 
 
 Najpovoljnijom ponudom smatra se 
ponuda s najvećim brojem bodova 
utvrñenim prema sljedećim kriterijima: 
 
1. cijena naknade za koncesiju iznosi 
maksimalno 25 bodova.  
Broj bodova izračunava se po formuli: 
 

iznos najpovoljnije 
(najveće) koncesijske 

naknade  
broj bodova = 

iznos cijene koja se 
preračunava 

 
x 25 

 
2. cijena usluge iznosi maksimalno 65 
bodova 
Broj bodova izračunava se po formuli: 
 

iznos najpovoljnije 
(najmanje) cijene 

broj bodova = 
iznos cijene koja se 

preračunava 

x 65 

 
3. kvaliteta usluge, ljudski potencijal iznosi 
maksimalno 5 bodova: 
Broj bodova izračunava se po formuli: 
 

najveći broj 
novozaposlenih 

broj bodova = 
broj novozaposlenih 
koji se preračunava 

x 5 
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4. tehnička opremljenost: 
- starost opreme  

do 5 godina  5 boda 
- - starost opreme  

do 10 godina  3 boda 
- starost opreme  

preko 10 godina  1 bod 
 
 Starost opreme za automobile 
dokazuje se knjižicom vozila, a za ostalu 
opremu tablicom proizvoda. 
 

Cijene koncesijskih usluga odreñuje 
koncesionar. 

Promjenu cijene koncesijskih usluga 
odreñuje koncesionar uz prethodnu 
suglasnost gradonačelnika. 

 
Članak 19. 

 
 Odluka o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja sadrži naročito: 
 - odreñivanje djelatnosti za koju se 
daje koncesija, 
 - način, uvjete i rok trajanja 
koncesije, 
 - ovlaštenja davatelja koncesije, 
 - prava i obveze koncesionara 
uključujući i pravo gradnje i korištenja 
objekata i ureñaja komunalne infrastrukture 
te obvezu održavanja objekata i ureñaja 
komunalne infrastrukture, 

- visinu naknade za koncesiju te 
druga pitanja od značaja za obavljanje 
djelatnosti kako ih ureñuje Zakon o 
koncesijama. 
 

Članak 20. 
 
 Gradsko vijeće poništit će postupak 
davanja koncesije nakon isteka roka za 
dostavu ponude u sljedećim slučajevima: 
 1. ako postanu poznate okolnosti 
koje bi, da su bile poznate prije pokretanja 
postupka davanja koncesije, dovele do 
neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja 
koncesije ili do sadržajno bitno drugačije 
obavijesti, ili 
 2. ako nema pristiglih ponuda do 
isteka roka za dostavu ponuda, ili 

 3. ako nakon isključenja ponuda u 
postupku davanja koncesije ne preostane 
nijedna prihvatljiva ponuda, ili 
 4. ako se na temelju kriterija za 
odabir najpovoljnijeg ponuditelja ne može 
izvršiti odabir, ili 
 5. u ostalim slučajevima odreñenim 
posebnim propisima. 
 U slučaju postojanja razloga 
navedenih u stavku 1. ovog članka, odluku 
o poništenju postupka davanja koncesije 
donosi Gradsko vijeće. 
 Odluku o poništenju postupka 
davanja koncesije, s preslikom zapisnika o 
pregledu i ocjeni ponuda, davatelj koncesije 
dužan je svakom ponuditelju bez odgode 
dostaviti preporučenom poštom s 
povratnicom ili na drugi način kojim će se 
dostava moći dokazati. 
 Danom dostave odluke o poništenju 
postupka davanja koncesije svakom 
ponuditelju počinje teći rok od 10 dana za 
pokretanje postupka pravne zaštite, u skladu 
s propisima kojima se ureñuje javna 
nabava. 
 Novi postupak davanja koncesije 
može se pokrenuti nakon što odluka o 
poništenju postupka davanja koncesije 
postane konačna. 
 
 
VI. UGOVOR O KONCESIJI 
 

Članak 21. 
 
 Ugovor o koncesiji na temelju 
odluke o koncesiji s odabranim 
najpovoljnijim ponuditeljem sklapa 
gradonačelnik. 
 Osim obveznog sadržaja, prema 
Zakonu o koncesijama, ugovor o koncesiji 
obvezno sadrži: 
 - djelatnost za koju se koncesija 
daje, 
 - rok na koji se koncesija daje, 
 - visinu i način plaćanja naknade za 
koncesiju, 
 - cijenu i način naplate za pruženu 
uslugu, 
 - prava i obveze davatelja koncesije, 
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 - prava i obveze koncesionara, 
 - jamstva i/ili odgovarajuće 
instrumente osiguranja koncesionara, 
 - način prestanka koncesije, 
 - ugovorne kazne. 
 
 
VII. PRESTANAK KONCESIJE 
 

Članak 22. 
 
 Koncesija prestaje: 
 - ispunjenjem zakonskih uvjeta, 
 - raskidom ugovora o koncesiji zbog 
javnog interesa, 
 - sporazumnim raskidom ugovora o 
koncesiji, 
 - jednostranim raskidom ugovora o 
koncesiji, 
 - pravomoćnošću sudske odluke 
kojom se ugovor o koncesiji utvrñuje 
ništetnim ili se poništava. 
 
 
VIII. ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Članak 23. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u "Službenom 
vjesniku Grada Križevaca". 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 363-02/09-01/20 
URBROJ: 2137/04-09-1 
Križevci, 22. veljače 2010. 
 

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

 
 
2.  
 
 Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 7. sjednici održanoj 22. 
veljače 2010. donijelo je 

O D L U K U 
o uvjetima, mjerilima te postupku za 
davanje u najam stanova u vlasništvu 

Grada Križevaca 
 
 

I. TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1.  
 

 Ovom Odlukom utvrñuju se uvjeti, 
mjerila, postupak i tijelo za davanje u najam 
stanova koji su vlasništvo Grada Križevaca 
(u daljnjem tekstu: Grad) propisuju se 
odredbe vezane uz ugovor o najmu stana, 
prava i obveze najmodavca i najmoprimca, 
najamnina te prestanak ugovora o najmu. 
 

Članak 2. 
 

 Stanovi u vlasništvu Grada daju se u 
najam podnositeljima zahtjeva na javnom 
natječaju, po redoslijedu utvrñenom prema 
Listi reda prvenstva, osim stanova koji se 
dodjeljuju u najam temeljem propisa o 
pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji. 
 Iznimno, izvan Liste reda prvenstva 
prioritet prilikom davanja stanova u najam 
ima osoba koja koristi stan onesposobljen 
za redovitu uporabu uslijed elementarnih 
nepogoda ili uslijed ruševnosti grañevine. 

 
Članak 3. 

 
 Na prijedlog Povjerenstva za najam 
stanova, gradonačelnik Grada (u daljnjem 
tekst: gradonačelnik) može izvan Liste iz 
članka 2. ove Odluke donijeti godišnje 
maksimalno tri rješenja o dodjeli stanova u 
najam za deficitarne kadrove od posebnog 
interesa za Grad.  
 Pobliže odredbe o deficitarnim 
kadrovima propisat će se posebnom 
odlukom. 
 Prilikom odlučivanja o podnijetim 
prijedlozima gradonačelnik Grada vodit će 
prvenstveno računa o deficitarnosti kadrova 
za Grad, priznatim rezultatima rada i značaj 
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kojim će predložene osobe doprinijeti 
razvoju Grada.  
 Sukladno rješenju iz stavka 1. ovog 
članka gradonačelnik će zaključiti ugovor o 
najmu stana s osobom kojoj se daje stan u 
najam. 
  
 
II. UVJETI ZA DAVANJE U NAJAM  
     STANOVA 
 

Članak 4. 
 

 Pravo na podnošenje zahtjeva na 
javnom natječaju za davanje u najam stana  
u vlasništvu Grada ima hrvatski državljanin 
koji ima prebivalište na području Grada, 
ako on i članovi njegovog domaćinstva 
navedeni u zahtjevu nemaju stan ili kuću, 
odnosno kuću za odmor. 
 Članovima domaćinstva 
podnositelja zahtjeva smatraju se: 
supružnik, djeca, pastorčad, usvojenici, 
djeca bez roditelja uzeta na uzdržavanje i 
osobe koje je prema odredbama posebnog 
zakona dužan uzdržavati. 
 
 
III. MJERILA ZA DAVANJE  
       STANOVA U NAJAM 
 

Članak 5. 
 

 Lista reda prvenstva za davanje 
stanova u najam na javnom natječaju 
utvrñuje se prema slijedećim mjerilima: 

1. dužina prebivanja na području 
Grada, 

2. stambeni uvjeti, 
3. broj članova domaćinstva 

podnositelja zahtjeva, 
4. radni staž, 
5. samohranost roditelja, 
6. zdravstveno stanje podnositelja 

zahtjeva i članova njegovog 
domaćinstva, 

7. materijalno stanje podnositelja 
zahtjeva i članova njegovom 
domaćinstva, 

 

Članak 6. 
 

 Podnositelju zahtjeva pripada jedan 
bod za svaku godinu (preko deset godina) 
prebivanja na području Grada. 
 

Članak 7. 
 

 Na temelju stambenih uvjeta 
podnositelju zahtjeva pripada slijedeći broj 
bodova: 

1. podstanaru    
 30 bodova + 1 bod za svaku 
godinu podstanarstva 
(podstanarstvo se dokazuje 
ugovorom) 

2. nužni smještaj (smještaj manje 
od 10 m2/članu)  60 
bodova. 
 

Članak 8. 
 

 Prema broju članova domaćinstva: 
 

1. samac     0 bodova 
2. dvočlano domaćinstvo  

     5 bodova 
3. tročlano domaćinstvo   

   20 bodova 
4. četveročlano domaćinstvo  

   30 bodova 
5. peteročlano domaćinstvo  

   40 bodova 
6. šestero ili višečlano domaćinstvo 

   50 bodova. 
 

Članak 9. 
 

 Na temelju radnog staža podnositelj 
zahtjeva dobiva za svaku navršenu godinu 
jedan bod. 
 Pod radnim stažom računa se staž 
ostvaren u Republici Hrvatskoj. 
 

Članak 10. 
 

 Samohranom roditelju pripada 20 
bodova. 
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Članak 11. 
 

 Prema zdravstvenom stanju 
podnositelja zahtjeva, odnosno članu 
njegovog domaćinstva, osobama s 
invaliditetom pripada postotak bodova 
analogno postotku invalidnosti (npr. za 10% 
invalidnosti 10 bodova). 
 

Članak 12. 
 

 Prema materijalnom stanju 
domaćinstva ukupni prihod mora biti barem 
šest puta veći od visine najamnine. 
 

Članak 13. 
 

 Bodovi dobiveni po mjerilima iz 
članka 6. do 12. ove Odluke, zbrajaju se te 
se na osnovu istih utvrñuje redoslijed na 
Listi reda prvenstva. 
 Ako dva ili više kandidata 
podnositelja zahtjeva imaju jednak broj 
bodova, prednost u ostvarivanju prava ima 
podnositelj koji ima više bodova s temelja 
zdravstvenog stanja, viši prihod 
domaćinstva te veći broj članova 
domaćinstva. 
 

Članak 14. 
 

 Stanovi u vlasništvu Grada daju se u 
najam podnositeljima zahtjeva po 
redoslijedu utvrñenom prema Listi reda 
prvenstva, cijeneći potrebe podnositelja 
zahtjeva po veličini stana koji se daje u 
najam, obzirom na broj članova njegova 
domaćinstva. 
 
 Ako veličina stana po članu 
domaćinstva prelazi 15 m2 prednost u 
ostvarivanju prava ima sljedeći podnositelj 
sa liste prioriteta koji ispunjava uvjete iz 
članaka 12. i 13. stavka 2. 
 

Članak 15. 
 

 U slučaju kada podnositelj zahtjeva 
koji ima pravo na dodjelu stana u najam ne 
potpiše ugovor o najmu u roku 15 dana od 

dana primitka odluke o najmu, gubi pravo 
na davanje stana  
u najam. 
 
 
IV. POSTUPAK ZA DAVANJE  
       STANOVA U NAJAM 
 

Članak 16. 
 

 Gradonačelnik Grada osniva 
Povjerenstvo za davanje u najam stanova u 
vlasništvu Grada (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo). 
 Povjerenstvo se sastoji od 
predsjednika i četiri člana, a imenuju se na 
vrijeme od četiri godine. 
 Predsjednik Povjerenstva po funkciji 
je zamjenik gradonačelnika.  
 

Članak 17. 
 

 Stručno-administrativne poslove za 
Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za 
stambeno-komunalne djelatnosti. 
  

Članak 18. 
 

 Povjerenstvo obavlja ove poslove: 
1. raspisuje natječaj te utvrñuje Listu 

reda prvenstva, 
2. predlaže odluku o davanju stanova u 

najam na temelju Liste iz točke 1. 
ovog članka.  

 
Članak 19. 

 
 Javni natječaj obavezno sadrži: 
 

1. uvjete za sudjelovanje u postupku, 
2. isprave i dokaze koji se prilažu uz 

zahtjev, 
3. naznaku da je rok za podnošenje 

prijava 15 dana od dana objave, 
4. iznos najamnine. 

 
 Visina najamnine utvrdit će se 
posebnom odlukom koju donosi 
gradonačelnik. 
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Članak 20. 
 

 Zahtjevu se obavezno prilaže: 
 

1. domovnicu, 
2. uvjerenje Policijske postaje o 

prebivalištu za podnositelja i sve 
članove domaćinstva, 

3. vjenčani list i rodni list za sebe i 
ostale članove domaćinstva, 

4. ispravu da ne postoji zapreka za 
stjecanje prava na dodjelu stana iz 
članka 4. ove Odluke, 

5. dokaz o stambenom statusu (ugovor 
o podstanarskom odnosu, najmu i 
sl.), 

6. podaci o radnom stažu i stručnoj 
spremi – preslika radne knjižice za 
podnositelja zahtjeva, 

7. rješenje nadležne ustanove o 
utvrñenoj invalidnosti, 

8. potvrdu o visini novčanih primanja, 
9. druge dokaze na zahtjev 

Povjerenstva. 
 

 Zahtjev bez potrebnih dokumenata 
neće se razmatrati. 
 

Članak 21. 
 

 Povjerenstvo na temelju obavljenog 
bodovanja svakog pojedinog zahtjeva 
utvrñuje prijedlog i Listu reda prvenstva po 
pojedinačnim kriterijima iz ove Odluke. 
 Lista se objavljuje na oglasnoj ploči 
Grada. 
 Podnositelj zahtjeva ima pravo 
prigovora na utvrñeni red u Listi i broj 
bodova. 
 Prigovor se podnosi Povjerenstvu u 
roku 8 dana od dana dostave Liste. 
 

Članak 22. 
 

 Prijedlog Liste reda prvenstva 
sadrži: 
 

1. redni broj, 
2. ime i prezime podnositelja zahtjeva, 

3. broj članova domaćinstva 
podnositelja zahtjeva, 

4. broj bodova po pojedinim mjerilima 
za svakog pojedinog podnositelja, 

5. ukupan broj bodova za svakog 
podnositelja, 

6. potpis predsjednika Povjerenstva, 
7. mjesto i datum utvrñivanja 

prijedloga Liste. 
 
 Lista reda prvenstva utvrñuje se 
posebno za svaki natječaj. 
 

Članak 23. 
 

 Prijedlog odluke o davanju stanova 
u najam utvrñuje Povjerenstvo, a odluku 
donosi gradonačelnik na temelju koje 
zaključuje ugovor s najmoprimcom. 
 Odluka se dostavlja svim 
podnositeljima zahtjeva. 
 Prigovor na odluku o najmu podnosi 
se gradonačelniku u roku od 8 dana od dana 
dostave odluke. 
 

Članak 24. 
 

 Odluka o davanju stana u najam 
sadrži: uvod, izreku, obrazloženje i uputu o 
prigovoru. 
 U izreci o davanju stana u najam 
navodi se posebno: 
 

1. prezime i ime osobe kojoj se 
stan daje u najam, 

2. podatke o stanu (zgrada, ulica, 
broj stana, broj prostorija i 
opremljenost), 

3. podatke o članovima 
domaćinstva koji s 
podnositeljem mogu koristiti 
stan (broj, ime i prezime svakog 
člana te srodstvo s osobom kojoj 
se daje stan u najam), 

4. obveza zaključivanja ugovora o 
najmu stana. 
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V. UGOVOR O NAJMU STANA 
 

Članak 25. 
 

 Na temelju odluke o davanju stana u 
najam zaključuje se ugovor o najmu stana. 
 Ugovor o najmu stana zaključuje 
Grad (u daljnjem tekstu: najmodavac) i 
podnositelj zahtjeva (u daljnjem tekstu: 
najmoprimac). 
  

Članak 26. 
 

 Ugovor o najmu stana zaključuje se 
na pet godina. 
 Grad će tri mjeseca prije isteka roka 
ugovora o najmu pozvati najmoprimca da 
podnese sve dokaze propisane ovom 
Odlukom, radi utvrñivanja činjenica za 
produljenje ugovora o najmu. Ugovor se 
produljuje ako najmoprimac prihvati sve 
novonastale zahtjeve. 
 
 U slučaju da najmoprimac u roku od 
30 dana  od primitka poziva najmodavca ne 
podnese potrebne dokaze, smatrat će se da 
ne želi obnoviti ugovor o najmu. 
  

Članak 27. 
 

 Ugovor o najmu stana sadrži 
osobito: 
 

1. ugovorne strane, 
2. opis stana, odnosno dijela stana koji 

se daje u najam, 
3. visinu najamnine i način plaćanja, 
4. vrstu troškova koji se plaćaju u svezi 

sa stanovanjem i način na koji će se 
plaćati, 

5. podatke o osobama koje će zajedno 
s najmoprimcem koristiti stan, 

6. vrijeme trajanja najma, 
7. odredbe o održavanju stana, 
8. odredbe o uporabi zajedničkih 

prostorija, zajedničkih dijelova i 
ureñaja zgrade i zemljišta koje služi 
zgradi, 

9. odredbe o primopredaji stana. 
 

VI. PRAVO I OBVEZE  
       NAJMODAVCA I NAJMOPRIMCA 
 

Članak 28. 
 

 Pravo na useljenje u stan 
najmoprimac stiče nakon zaključenja 
ugovora o najmu stana. 
 
 Najmoprimac je dužan useliti u stan 
u roku od 15 dana od dana zaključenja 
ugovora o najmu.  
 
 Ako najmoprimac bez opravdanog 
razloga ne useli u stan u roku iz stavka 2. 
ovog članka, ugovor o najmu prestaje 
važiti. 
 

Članak 29. 
 

 Najmodavac je dužan najmoprimcu 
omogućiti korištenje stana sukladno 
ugovoru o najmu stana. 
 

Članak 30. 
 

 Najmoprimac je dužan koristiti stan 
za stanovanje na način da: 
 - drugog stana, najmoprimca ili 
korisnika poslovnih prostorija ne ometa u 
mirnom korištenju stana ili poslovnih 
prostorija, 
 - pri korištenju stana postupa 
pažljivo, te čuva stan i zgradu od kvara i 
oštećenja, 
 - koristi stan, zajedničke dijelove i 
ureñaje u zgradi i zemljište koje služi za 
upotrebu zgrade, u skladu s njihovom 
namjenom, 
 - održava stan i pokriva troškove 
radova koji su posljedica redovne upotrebe 
stana, 
 - redovito podmiruje najamninu i 
druge troškove vezane uz korištenje stana, 
zajedničkih prostorija i ureñaje u zgrade, 
 - vlasniku stana omogući pregled 
stana. 
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Članak 31. 
 

 Najmoprimac ne može bez pismene 
suglasnosti najmodavca vršiti preinake u 
stanu. 
 Najmoprimac odgovara za štetu koju 
on ili korisnici stana prouzrokuju u stanu i 
na zajedničkim dijelovima te ureñajima 
zgrade. 
 

Članak 32. 
 

 Najmoprimac je dužan vratiti stan 
najmodavcu prazan od osoba i stvari u 
slučaju kad on ili njegov supružnik steknu u 
najam drugi stan, odnosno kad on ili njegov 
supružnik steknu u vlasništvo useljivu 
obiteljsku kuću ili stan kao poseban dio 
zgrade. 
 Rok za predaju stana iznosi 30 dana 
od dana stjecanja nekretnina, odnosno prava 
iz stavka 1. ovog članka. 
 

Članak 33. 
 

 U slučaju ulaganja vlastitih 
sredstava najmoprimca u ureñenje stana, za 
koje je najmoprimac ishodio prethodnu 
suglasnost najmodavca, meñusobni odnosi 
uredit će se posebnim ugovorom. 
Prihvatljivi su samo oni troškovi koji se 
ulažu u statičku stabilnost stana a ne 
estetsku. 
 
 
VII. NAJAMNINA 
 

Članak 34. 
 

 Za korištenje stana najmoprimac je 
dužan plaćati najamninu i druge troškove 
vezane uz korištenje stana, zajedničkih 
prostorija i ureñaja zgrade.  
  

Članak 35. 
 

 Najmoprimac je dužan plaćati 
najamninu od dana useljenja u stan. 
 Najamnina se plaća do 15. u 
mjesecu za tekući mjesec. 

VIII. PRESTANAK UGOVORA O  
         NAJMU 
 

Članak 36. 
 

 Ugovor o najmu prestaje istekom 
ugovorenog vremena, raskidom ugovora o 
najmu ili otkazom. 
 U slučaju smrti najmoprimca, najam 
se nastavlja s jednim od članova 
domaćinstva koji su navedeni u ugovoru o 
najmu. 
 
 Članovi domaćinstva dužni su u 
roku od 30 dana izvijestiti najmodavca o 
smrti najmoprimca i osobi koji ulazi u 
ugovorni odnos najma, umjesto 
dosadašnjeg najmoprimca. 
 Promjenom jedne od ugovornih 
stana, ne mijenja se odredba o važenju 
ugovora. 
 

Članak 37. 
 

 Svaka od ugovornih strana može u 
svako doba raskinuti ugovor ako druga 
strana ne ispunjava obveze iz ugovora. 
 Izjava o raskidu ugovora daje se u 
pisanom obliku i predaje drugoj strani 
neposredno, uz potpis ili poštom 
preporučeno. 
 Rok za iseljenje po raskidu ili 
prestanku trajanja ugovora je 30 dana. 
 

Članak 38. 
 

 Najmodavac može otkazati ugovor o 
najmu stana ako se najmoprimac ili drugi 
korisnici stana koriste stanom suprotno 
Zakonu i ugovoru o najmu stana, a posebno 
ako: 
 1.najmoprimac ne plati u 
ugovorenom roku najamninu i druge 
ugovorene troškove u svezi sa stanovanjem, 
 2. najmoprimac stan ili dio stana 
daje u podnajam, bez dopuštenja 
najmodavca, 
 3. najmoprimac ili drugi korisnici 
stana ometaju druge najmoprimce ili 
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korisnike zgrade u mirnom korištenju 
stanom ili poslovnim prostorom, 
 4. ako se stanom koristi osoba koja 
nije navedena u ugovoru o najmu i to za 
vrijeme dulje od 30 dana bez dopuštenja 
najmodavca, osim u slučaju kad je riječ o 
bračnom drugu, potomku, roditelju, osobi 
koju je prema Zakonu dužan uzdržavati ili 
po osobi koja pruža najmoprimcu ili drugim 
korisnicima stana nužnu njegu i pomoć 
samo dok potreba za nužnu njegu i pomoć 
traje, 
 5. se najmoprimac ili drugi korisnici 
stana ne koriste stanom za stanovanje, već 
se njime koriste u cijelosti ili djelomično za 
druge namjene, 
  
 Najmodavac ne može najmoprimcu 
otkazati  ugovor o najmu stana iako su 
ispunjeni ugovori iz stavka 1. ovog članka 
ako ga prethodno pisano ne opomene da u 
roku od 30 dana otkloni razloge za otkaz. 
 

Članak 39. 
 

 Najmoprimac može otkazati ugovor 
o najmu i prije isteka ugovorenog vremena 
ako o tome obavijesti najmodavca 
preporučenim pismom najmanje tri mjeseca 
prije dana kada namjerava iseliti. 
 
 
IX. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA  
       ODREDBA 
 

Članak 40. 
 

 Danom stupanja na snagu ove 
Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i 
mjerilima te postupku za davanje u najam 
stanova u vlasništvu Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
1/97).  

Članak 41. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u "Službenom 
vjesniku Grada Križevaca". 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 371-01/09-01/15 
URBROJ: 2137/02-02/3-10-1 
Križevci, 22. veljače 2010. 
 

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

 
 
3. 
 
 Na temelju članka 61. stavka 2. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08 i 36/09) i članaka 18. i 62. 
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik 
Grada Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 7. sjednici 22. veljače 
2010. donijelo je 
 

O D L U K U 
o izboru članova vijeća mjesnih odbora i 

vijeća gradskih četvrti na području 
Grada Križevaca 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1.  
 

 Ovom Odlukom ureñuje se izbor 
članova vijeća mjesnih odbora i vijeća 
gradskih četvrti (u daljnjem tekstu: vijeće) 
na području Grada Križevaca (u daljnjem 
tekstu: Grad).  
 

Članak 2.  
 

 Članove vijeća biraju hrvatski 
državljani s navršenih 18 godina koji imaju 
prebivalište na području mjesnog odbora, 
odnosno gradske četvrti za čije se vijeće 
izbori provode. 
 
 Za člana vijeća može se kandidirati i 
biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 
18 godina života koji ima prebivalište na 
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području mjesnog odbora, odnosno gradske 
četvrti za čije se vijeće izbori provode. 
 

Članak 3.  
 

 Članovi vijeća biraju se na 
neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: 
izbori), tajnim glasovanjem. 
 Prava i dužnosti člana vijeća 
započinju danom konstituiranja vijeća. 
 Mandat članova vijeća traje do 
objave odluke Gradonačelnika Grada 
Križevaca (u daljnjem tekstu: 
Gradonačelnik) o raspisivanju izbora ili 
raspuštanju vijeća u skladu s ovom 
Odlukom. 
 Od dana raspisivanja izbora za 
članove vijeća pa do izbora novoga 
predsjednika vijeća, predsjednik vijeća 
može obavljati samo poslove koji su 
neophodni za redovito i nesmetano 
funkcioniranje mjesnog odbora, odnosno 
gradske četvrti. 
 Mandat člana vijeća izabranog na 
prijevremenim izborima traje do isteka 
tekućeg mandata članova vijeća izabranih 
na redovnim izborima. 
 Član vijeća nema obvezujući mandat 
i nije opoziv. 
 

Članak 4. 
 

 Izbore za članove vijeća raspisuje 
Gradonačelnik odlukom kojom utvrñuje 
točan datum održavanja izbora. 
 Ako je mandat vijeća prestao zbog 
raspuštanja vijeća, prijevremeni izbori 
moraju se održati u roku od 60 dana od 
dana raspuštanja. 
 
 Od dana raspisivanja izbora pa do 
dana izbora ne može proteći manje od 30 
niti više od 60 dana. 
 Kada je vijeće raspušteno u 
kalendarskoj godini u kojoj se održavaju 
redovni izbori, a prije njihovog održavanja, 
u tom se mjesnom odboru, odnosno 
gradskoj četvrti neće raspisati i održati 
prijevremeni izbori.  
 

Članak 5.  
 

 Članu vijeća mandat prestaje prije 
isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata 
u sljedećim slučajevima: 
 

- ako podnese ostavku, danom dostave 
pisane ostavke shodno pravilima o 
dostavi propisanim Zakonom o općem 
upravnom postupku, 

- ako mu je pravomoćnom sudskom 
odlukom oduzeta, odnosno ograničena 
poslovna sposobnost, danom 
pravomoćnosti sudske odluke, 

- ako je pravomoćnom sudskom 
presudom osuñen na bezuvjetnu 
kaznu zatvora u trajanju dužem od 
šest mjeseci, danom pravomoćnosti 
sudske presude, 

- ako odjavi prebivalište s područja 
mjesnog odbora, odnosno gradske 
četvrti, danom odjave prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko 
državljanstvo sukladno odredbama 
zakona kojim se ureñuje hrvatsko 
državljanstvo, danom njegovog 
prestanka, 

- smrću, 
- ako počne obnašati dužnost iz članka 

6. ove Odluke, danom stupanja na 
dužnost. 

 
 Pisana ostavka člana vijeća 
podnesena na način propisan stavkom 1. 
podstavkom 1. ovoga članka treba biti 
zaprimljena najkasnije tri dana prije 
zakazanog održavanja sjednice vijeća. 
Pisana ostavka člana vijeća treba biti 
ovjerena kod javnog bilježnika najranije 
osam dana prije njezina podnošenja. 
 Ostavka podnesena suprotno stavku 
1. podstavku 1. i stavku 2. ovoga članka ne 
proizvodi pravni učinak.  
 

Članak 6. 
 

 Istovremeno se može biti član samo 
jednog vijeća. 
 Član vijeća ne može istovremeno 
biti službenik u upravnim tijelima Grada, 
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gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, 
član uprave trgovačkog društva u 
pretežitom vlasništvu Grada te ravnatelj 
ustanove kojoj je Grad osnivač. 
 

Članak 7.  
 

 Članu vijeća koji za vrijeme trajanja 
mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se 
sukladno članku 6. ove Odluke smatra 
nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive 
dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme 
zamjenjuje ga zamjenik sukladno 
odredbama ove Odluke. 
  

Član vijeća koji prihvati obnašanje 
nespojive dužnosti dužan je u roku osam 
dana od prihvaćanja dužnosti o tome 
obavijestiti predsjednika vijeća. 
  

Po prestanku obnašanja nespojive 
dužnosti, član vijeća nastavlja s obnašanjem 
dužnosti u vijeću na temelju prestanka 
mirovanja mandata, ako podnese pisani 
zahtjev predsjedniku vijeća u roku osam 
dana od prestanka obnašanja nespojive 
dužnosti. Mirovanje mandata članu vijeća 
prestat će osmoga dana od dana podnošenja 
pisanog zahtjeva. 
 Nastavljanje obnašanja dužnosti 
člana vijeća na temelju prestanka mirovanja 
mandata može se tražiti jedanput u tijeku 
trajanja mandata. 
 

Članak 8.  
 

 Članovi vijeća imaju zamjenike koji 
obnašaju tu dužnost ako članu vijeća 
mandat miruje ili prestane prije isteka 
vremena na koje je izabran. 
 Člana vijeća izabranog na stranačkoj 
listi zamjenjuje neizabrani kandidat s liste s 
koje je izabran član, a kojeg odredi 
politička stranka koja je predlagatelj liste. 
 Člana vijeća izabranog na 
koalicijskoj listi dviju ili više političkih 
stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s 
liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi 
politička stranka kojoj je u trenutku izbora 

pripadao član vijeća kojem je prestao 
mandat. 
 Zamjenik člana vijeća počinje 
obnašati dužnost nakon što je članu vijeća 
prestao mandat sukladno odredbi članka 5. 
ove Odluke. 
 Člana vijeća izabranog na 
nezavisnoj listi zamjenjuje prvi slijedeći 
neizabrani kandidat s te liste.  
 

Članak 9.  
 

 Jamči se sloboda opredjeljenja 
birača i tajnost glasovanja. 
 Nitko ne može biti pozvan na 
odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga 
što nije glasovao. 
 Nitko ne može tražiti od birača da 
objavi svoje glasačko opredjeljenje. 
 
 
II. KANDIDIRANJE 
 

Članak 10. 
 

 Liste za izbor članova vijeća 
predlažu političke stranke registrirane u 
Republici Hrvatskoj i birači. 
 Političke stranke utvrñuju i predlažu 
liste za izbor članova vijeća na način 
propisan njihovim statutom, odnosno 
posebnom odlukom donesenom na temelju 
statuta. 
 Prilikom sastavljanja liste 
predlagatelj je dužan voditi računa o načelu 
ravnopravnosti spolova. 
 Dvije ili više političkih stranaka 
mogu predložiti koalicijsku listu za izbor 
članova vijeća. 
 

Članak 11. 
 

 Kada birači kao ovlašteni 
predlagatelji predlažu nezavisnu 
kandidacijsku listu, za pravovaljanost 
kandidacijske liste dužni su prikupiti 50 
potpisa od ukupnog broja birača na 
području gradske četvrti, te 20 potpisa od 
ukupnog broja birača na području mjesnog 
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odbora, prema podacima posljednjih 
održanih izbora. 
 Podnositelji prijave nezavisne 
kandidacijske liste su prva tri po redu 
potpisnika nezavisne liste. 
 

Članak 12. 
 

 Potpisi birača prikupljaju se na 
propisanom obrascu u koji se unosi ime i 
prezime birača, adresa prijavljenog 
prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i 
mjesto njezina izdavanja. 
 

Članak 13. 
 
 Prijedlozi lista moraju biti 
zaprimljeni u izbornom povjerenstvu 
najkasnije u roku od 12 dana od dana 
raspisivanja izbora. 
 Naziv liste navodi se punim imenom 
stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako 
postoji, navodi se i skraćeni naziv stranke 
odnosno stranaka ili stranačke koalicije 
koja je listu predložila. Ako je listu 
predložila skupina birača, njen naziv je 
"Nezavisna lista Mjesnog odbora _____ 
(naziv mjesnog odbora)", odnosno 
"Nezavisna lista Gradske četvrti _____ 
(naziv gradske četvrti)" 
 Nositelj liste prvi je predloženi 
kandidat na listi. 
 

Članak 14. 
 
 U prijedlogu liste obvezno se 
navode imena i prezimena svakog od 
kandidata na listi, nacionalnost, adresa 
prijavljenog prebivališta, broj važeće 
osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja. 
Uz prijedlog liste dostavlja se očitovanje 
svakog od kandidata na listi o prihvaćanju 
kandidature. Očitovanje mora biti ovjereno 
od strane javnog bilježnika ili izbornog 
povjerenstva. 
 U prijedlogu liste obvezatno se uz 
podatke iz stavka 1. ovoga članka navodi 
naziv liste, a kandidati moraju na listi biti 
poredani od rednog broja 1. do zaključno 
rednog broja koliko se članova vijeća bira 

na izborima. Predlagatelj liste slobodno 
utvrñuje redoslijed kandidata na listi. 
 Ako predlagatelj predloži više 
kandidata od onog broja članova vijeća 
koliko ih se bira na izborima, smatra se da 
su pravovaljano predloženi samo kandidati 
do najvećeg broja članova koji se biraju u to 
vijeće. 
 Ako nakon predaje lista postane 
nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih 
kandidata, njegovo će se ime izbrisati sa 
liste, a lista će se smatrati potpunom. 
 

Članak 15. 
 
 Izborno povjerenstvo će sastaviti i 
objaviti na oglasnim pločama mjesnih 
odbora i gradskih četvrti za čije se vijeće 
provode izbori te na web-stranicama Grada 
sve pravovaljano predložene liste za izbor 
članova vijeća, kao i zbirnu listu, i to u roku 
od 48 sati od isteka roka propisanog za 
postupak kandidiranja i podnošenja lista.  
 

Članak 16. 
 

 Kandidacijske liste unose se na 
zbirnu listu prema abecednom redu punog 
naziva političke stranke, odnosno koalicije 
koja je listu predložila. Ako je više stranaka 
predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, 
ona će se unijeti na zbirnu listu prema 
nazivu prve po redu stranke u prijedlogu. 
 

Članak 17. 
 

 Sve političke stranke koje su 
predložile liste i nositelji ili drugi 
predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na 
iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih 
programa i izbornu promidžbu pod 
jednakim uvjetima. 
 Izborna promidžba počinje od dana 
objave zbirne kandidacijske liste, a traje 
zaključno do 24 sata prije dana održavanja 
izbora.  
 

Članak 18.  
 
 Na dan koji prethodi danu 
održavanja izbora i na dan održavanja 
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izbora do zatvaranja birališta u 19,00 sati, 
zabranjena je svaka izborna promidžba i 
svako objavljivanje privremenih rezultata ili 
njihovih procjena. 
 Ispitivanje javnog mijenja i 
opredjeljenje birača o glasovanju dopušteno 
je i za vrijeme trajanja izbora, a rezultati 
ispitivanja ne smiju se objavljivati do 
zatvaranja birališta. 
 
 
III. IZBOR ČLANOVA VIJE ĆA 
 

Članak 19. 
 

 Broj članova vijeća utvrñuje se 
Statutom Grada Križevaca. 
 

Članak 20. 
 
 Članovi vijeća biraju se 
proporcionalnom izbornom metodom, na 
način da cijelo područje mjesnog odbora, 
odnosno gradske četvrti čini jednu izbornu 
jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište 
na području mjesnog odbora, odnosno 
gradske četvrti i koji pristupe glasovanju, 
na temelju kandidacijskih lista, biraju sve 
članove vijeća. 
 Broj članova vijeća koji će biti 
izabran sa svake kandidacijske liste 
utvrñuje se na način da se ukupan broj 
važećih glasova koje je dobila 
kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 
do zaključno broja koliko se članova vijeća 
bira na izborima. Od svih dobivenih 
rezultata posljednji rezultat po redu jest 
zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan 
broj glasova svake kandidacijske liste. 
Svaka kandidacijska lista će dobiti onoliko 
mjesta u vijeću koliko puta ukupni broj 
njezinih dobivenih glasova sadrži 
zajednički djelitelj. 
 Ako su važeći glasovi tako 
podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od 
dvije ili više lista dobila jedno mjesto ili još 
jedno mjesto u vijeću, ono pripada onoj listi 
koja je dobila više glasova. 

 Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta 
u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju 
najmanje 5% važećih glasova birača. 
 

Članak 21. 
 

 Sa svake kandidacijske liste izabrani 
su kandidati od rednog broja 1. pa do 
rednog broja koliko je odreñena lista dobila 
mjesta u vijeću. 
 
 
IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 
 

Članak 22.  
 

 Tijela za provedbu izbora za članove 
vijeća su: Gradsko izborno povjerenstvo (u 
daljnjem tekstu: izborno povjerenstvo) i 
birački odbori. Članovi izbornog 
povjerenstva i biračkih odbora, kao i 
njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe 
koje imaju biračko pravo. 
 Članovi izbornog povjerenstva i 
biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, 
imaju pravo na naknadu za svoj rad. 
 

Članak 23.  
 

 Izborno povjerenstvo ima stalni i 
prošireni sastav. 
 Stalni sastav izbornog povjerenstva 
čine predsjednik i dva člana te njihovi 
zamjenici. 
 Stalni sastav izbornog povjerenstva 
imenuje Gradonačelnik. 
 Predsjednik izbornog povjerenstva 
mora biti diplomirani pravnik. 
 Prošireni sastav izbornog 
povjerenstva odreñuje se po prihvaćanju, 
utvrñivanju i objavi lista za izbor članova 
vijeća, a čine ga po dva predstavnika 
većinske političke stranke, odnosno 
koalicije i dva dogovorno predložena 
predstavnika oporbenih stranaka, odnosno 
koalicija sukladno stranačkom sastavu 
Gradskog vijeća Grada. Ako se ne postigne 
dogovor o predstavnicima političkih 
stranaka, odnosno koalicija, njihov se izbor 
obavlja kockom izmeñu predloženih 
kandidata pred izbornim povjerenstvom. 
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 Svi članovi izbornog povjerenstva 
imaju jednaka prava i dužnosti. 
 Predsjednik i članovi izbornog 
povjerenstva te njihovi zamjenici ne mogu 
biti kandidati za članove vijeća. 
 

Članak 24.  
 

 Izborno povjerenstvo: 
- brine za zakonitu pripremu i 

provoñenje izbora za članove vijeća, 
- imenuje članove biračkih odbora, 
- odreñuje biračka mjesta za izbore 
članova vijeća, 

- nadzire rad biračkih odbora, 
- obavlja sve tehničke pripreme za 

provoñenje izbora, 
- na temelju pravovaljanih prijedloga 

objavljuje kandidacijske liste i 
sastavlja zbirnu listu, 

- nadzire pravilnost izborne promidžbe 
za izbor članova vijeća u skladu s 
ovom Odlukom, 

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja 
na biračkim mjestima, 

- objavljuje rezultate izbora za članove 
vijeća, 

- obavlja i druge poslove u svezi 
provedbe izbora za članove vijeća. 

 
Članak 25.  

 
 Birački odbori imenuju se za svako 
biračko mjesto radi neposredne provedbe 
glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti 
glasovanja. 
 Birački odbor čine predsjednik i 
njegov zamjenik te dva člana i njihovi 
zamjenici. Po jednog člana i zamjenika 
odreñuje većinska politička stranka ili 
koalicija, a po jednog člana i zamjenika 
odreñuju oporbene političke stranke ili 
koalicije sukladno stranačkom sastavu 
Gradskog vijeća Grada. 
 Političke stranke dužne su odrediti 
članove pojedinih biračkih odbora i 
dostaviti njihova imena izbornom 
povjerenstvu najkasnije osam dana prije 
dana održavanja izbora. U protivnom, 
izborno povjerenstvo samostalno će odrediti 
članove biračkih odbora. 

 Izborno povjerenstvo imenovat će 
predsjednika, članove i njihove zamjenike 
najkasnije pet dana prije dana održavanja 
izbora. 
 Članovi biračkog odbora ne mogu 
biti kandidati na listi za članove vijeća. 
 Predsjednik biračkog odbora i 
njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti 
jedne političke stranke, a u pravilu trebaju 
biti pravne struke. 
 Predsjednik biračkog odbora i 
njegov zamjenik potpisuju izjavu o 
nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i 
kaznenom odgovornošću pri izbornom 
povjerenstvu. 
 
 
V. PROVOðENJE IZBORA  
 

Članak 26.  
 

 Glasovanje za izbor članova vijeća 
obavlja se na biračkim mjestima na 
području mjesnog odbora, odnosno gradske 
četvrti. 
 
 Izborno povjerenstvo će objaviti na 
oglasnim pločama mjesnih odbora i 
gradskih četvrti, za čije se vijeće provode 
izbori te na web-stranicama Grada koja su 
biračka mjesta odreñena, s naznakom koji 
birači imaju pravo glasovati na pojedinom 
mjestu, najkasnije osam dana prije izbora. 
 Za svako biračko mjesto odredit će 
se prostorija za glasovanje, ureñena i 
opremljena na način koji osigurava tajnost 
glasovanja. 
 
 Izborno povjerenstvo će odrediti 
biračka mjesta ovisno o broju birača, 
odnosno prostornoj udaljenosti, na način da 
broj birača na jednom biračkom mjestu 
omogući glasovanje svih birača u vremenu 
odreñenom za glasovanje. Svakom 
biračkom mjestu odreñuje se redni broj. 
 Na svakom biračkom mjestu trebaju 
biti vidljivo istaknute sve kandidacijske 
liste s pregledno navedenim imenima svih 
kandidata za članove vijeća za koje se 
glasuje.  
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Članak 27.  
 

 Političke stranke i birači koji su 
predložili liste za izbor članova vijeća kao i 
nevladine udruge imaju pravo odrediti 
promatrače koji će pratiti provedbu izbora 
tijekom čitavog izbornog postupka. 
 Promatrač ima pravo biti nazočan 
glasovanju i prebrojavanju glasova, 
upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti 
njihovo otklanjanje te u zapisnik o radu 
biračkog odbora stavljati svoje primjedbe. 
 Promatrač ima pravo dobiti kopiju 
zapisnika o radu biračkog odbora čiji je rad 
promatrao. 
 Gradonačelnik će obvezatnim 
uputama podrobnije utvrditi prava i 
dužnosti promatrača te način praćenja 
provedbe izbora.  
 
 
 
VI. GLASOVANJE I UTVR ðIVANJE  
       REZULTATA GLASOVANJA  
 

Članak 28.  
 

 Glasovanje se obavlja osobno na 
biračkom mjestu, glasačkim listićem. 
 
 Glasački listić sadrži: 

- naziv liste, 
- ime i prezime nositelja liste, 
- serijski broj. 

 
 Kandidacijske liste navode se na 
glasačkom listiću onim redom kojim su 
navedene na zbirnoj listi kandidacijskih 
lista. 
 Ispred naziva liste stavlja se redni 
broj. 
 

Članak 29.  
 

 Glasuje se samo za kandidacijske 
liste navedene na glasačkom listiću. 
 Glasački se listić popunjava tako da 
se zaokružuje redni broj ispred naziva 
kandidacijske liste za koju se glasuje. 
 

Članak 30. 
 

 Važeći glasački listić je onaj iz 
kojeg se na siguran i nedvojben način može 
utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač 
glasovao. 
 
 Nevažeći glasački listić je: 
 

- nepopunjeni glasački listić, 
- listić popunjen tako da se ne može 

sa sigurnošću utvrditi za koju je listu 
birač glasovao, 

- listić na kome je birač glasovao za 
dvije ili više kandidacijskih lista. 

 
Članak 31.  

 
 Glasovanje traje neprekidno od 
sedam do devetnaest sati, kada se biračka 
mjesta zatvaraju. 
 Glasovanje će se omogućiti i 
biračima koji su se zatekli na biračkom 
mjestu u 19 sati. 
 Za vrijeme trajanja glasovanja na 
biračkom mjestu moraju biti prisutni svi 
članovi biračkog odbora ili njihovi 
zamjenici. 
 

Članak 32.  
 

 Nitko ne smije doći na biračko 
mjesto naoružan. 
 Predsjednik biračkog odbora dužan 
je brinuti o održavanju reda i mira za 
vrijeme glasovanja te je u slučaju potrebe 
ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir 
ili onemogućava, odnosno otežava 
glasovanje drugih da napusti biračko 
mjesto. 
 Predsjednik biračkog odbora 
ovlašten je zatražiti pomoć policije. 
 

Članak 33.  
 

 Prije nego što birač pristupi 
glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili 
od njega ovlašteni član provjerava u popisu 
birača je li birač koji je pristupio glasovanju 
upisan. 
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 Ako se ustanovi da birač nije upisan 
u popis birača neće mu se dozvoliti 
glasovanje, osim ako birač potvrdom tijela 
nadležnog za voñenje popisa birača ne 
dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju 
na tom biračkom mjestu. 
 Potvrdu iz stavka 2. ovoga članka 
birač je dužan predati biračkom odboru i 
ona čini sastavni dio izbornog materijala. 
 

Članak 34.  
 

 Birač koji zbog kakve tjelesne mane 
ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao 
samostalno glasovati, može doći na biračko 
mjesto s drugom osobom koja je pismena i 
koja će po njegovom ovlaštenju i uputi 
zaokružiti redni broj ispred naziva liste. 
 Birač koji zbog teže bolesti, 
tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u 
mogućnosti pristupiti na biračko mjesto 
obavijestit će o tome birački odbor. 
Predsjednik biračkog odbora odreñuje 
najmanje dva člana biračkog odbora ili 
zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu 
gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, 
vodeći pri tome računa o tajnosti 
glasovanja. 
 Predsjednik biračkog odbora dužan 
je glasovanje birača s tjelesnom manom, 
nepismenih birača, kao i glasovanje izvan 
biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti 
birača, poimenično navesti u zapisniku o 
radu biračkog odbora. 
 

Članak 35.  
 

 Po završenom glasovanju birački 
odbor će najprije prebrojiti neupotrjebljene 
glasačke 
listiće i staviti ih u poseban omot koji će 
zatvoriti. 
 Nakon toga birački odbor utvrñuje, 
prema popisu birača, odnosno izvatku iz 
popisa birača i na temelju zapisnika ukupan 
broj birača koji su glasovali i pristupa 
otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju 
glasova. 
 Ako se prilikom prebrojavanja 
glasova na biračkom mjestu utvrdi da je 

broj glasova prema biračkom popisu veći 
od broja glasova po glasačkim listićima, 
vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim 
listićima. 
 Ako se prilikom prebrojavanja 
glasova na biračkom mjestu utvrdi da je 
glasovao manji broj birača od broja glasova 
u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta 
i imenuje novi, a glasovanje na tom 
biračkom mjestu se ponavlja nakon 15 
dana. U slučaju ponavljanja glasovanja, 
njegov rezultat se utvrñuje u roku od 24 
sata nakon ponovljenog glasovanja. 
 

Članak 36.  
 

 Kad birački odbor utvrdi rezultat 
glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik 
o svom radu zabilježit će: 

- broj birača prema popisu birača, 
odnosno izvatku iz popisa birača, 

- koliko je birača pristupilo glasovanju 
prema popisu, a koliko uz potvrdu, 

- koliko je ukupno birača glasovalo, 
- koliko je glasova dobila svaka 

kandidacijska lista, 
- koliko je glasačkih listića proglašeno 

nevažećim listićima. 
 U zapisnik o radu biračkog odbora 
unose se i sve druge činjenice koje su važne 
za glasovanje. 
 Svaki član biračkog odbora te 
zamjenik člana može staviti primjedbe na 
zapisnik. 
 Zapisnik potpisuju svi članovi 
biračkog odbora.  
 

Članak 37.  
 

 Zapisnik o radu i ostali izborni 
materijal birački odbor dostavlja izbornom 
povjerenstvu najkasnije u roku 12 sati od 
zatvaranja birališta. 
 

Članak 38.  
 

 Izborno povjerenstvo utvrdit će 
rezultate glasovanja za vijeće najkasnije u 
roku od 24 sata od zatvaranja birališta. 
 O svom radu izborno povjerenstvo 
vodi zapisnik. 
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 Zapisnik obvezno sadrži: 
- broj birača upisanih u popis birača 

mjesnog odbora, odnosno izvadak iz 
popisa birača, 

- broj glasača i broj glasačkih listića 
koji su proglašeni nevažećim, 

- broj glasova koje je dobila svaka 
kandidacijska lista. 

 
 Svaki član izbornog povjerenstva te 
zamjenik člana može staviti primjedbe na 
zapisnik. 
 Zapisnik potpisuju svi članovi 
izbornog povjerenstva. 
 

Članak 39.  
 

 Rezultate izbora za članove vijeća 
utvrñuje izborno povjerenstvo na temelju 
rezultata glasovanja na svim biračkim 
mjestima. 
 

Članak 40.  
 

 Kad izborno povjerenstvo utvrdi 
rezultate glasovanja za članove vijeća, na 
oglasnoj ploči u sjedištu mjesnog odbora i 
gradske četvrti u kojima su provedeni izbori 
odmah će objaviti: 

- broj birača upisanih u popis birača 
mjesnog odbora, 

- koliko je glasova dobila svaka 
pojedina kandidacijska lista, 

- koliko je bilo nevažećih glasačkih 
listića, 

- broj mjesta u vijeću koje je dobila 
svaka kandidacijska lista, 

- imena i prezimena kandidata sa svake 
kandidacijske liste koji su izabrani za 
članove vijeća. 

 
 
VII. TROŠKOVI ZA PROVO ðENJE  
         IZBORA 
 

Članak 41.  
 

 Sredstva za provoñenje redovnih i 
prijevremenih izbora za članove vijeća 
osiguravaju se u proračunu Grada. 

 Sredstvima za provoñenje izbora u 
mjesnim odborima raspolaže izborno 
povjerenstvo. 
 Izborno povjerenstvo ovlašteno je 
odrediti način korištenja sredstava, 
provoditi nadzor nad njihovom raspodjelom 
i korištenjem te dodijeliti potrebna sredstva 
biračkim odborima. 
 
 
VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA  
 

Članak 42.  
 

 
 Prigovor zbog nepravilnosti u 
postupku kandidiranja može podnijeti 
politička stranka koja je predložila 
kandidacijsku listu, dvije ili više političkih 
stranaka koje su predložile koalicijsku 
kandidacijsku listu, te nositelji nezavisnih 
kandidacijskih lista. 
 
 Ako je kandidacijsku listu predložilo 
više političkih stranaka, prigovor će se 
smatrati pravovaljanim i kada ga je 
podnijela samo jedna politička stranka. 
 Političke stranke će na temelju 
svojih statuta odrediti tko se smatra 
ovlaštenim podnositeljem prigovora , 
odnosno ovlaštenim podnositeljem žalbe. 
 Nositelji nezavisnih lista prigovor 
odnosno žalbu podnose osobno. 
 

Članak 43.  
 

 Prigovori zbog nepravilnosti u 
postupku kandidiranja i izbora članova 
vijeća podnose se izbornom povjerenstvu u 
roku od 48 sati računajući od isteka dana 
kada je izvršena radnja na koju je stavljen 
prigovor. 
 
 Izborno povjerenstvo dužno je 
donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 
sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, 
odnosno od dana kad su mu dostavljeni 
izborni materijali na koje se odnosi 
prigovor.  
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Članak 44.  
 

 Ako izborno povjerenstvo, 
rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo 
nepravilnosti koje su bitno utjecale na 
rezultate izbora, poništit će radnje u tom 
postupku i odrediti da se te radnje ponove u 
roku koji mora osigurati održavanje izbora 
na dan za koji su raspisani. 
 Ako ne postoji mogućnost 
ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1. 
ovoga članka ili ako se nepravilnosti odnose 
na postupak glasovanja, a bitno su utjecale 
na rezultat izbora, izborno povjerenstvo 
poništit će izbore i odrediti rok u kojem će 
se održati ponovljeni izbori. 
 

Članak 45.  
 

 Protiv rješenja izbornog 
povjerenstva podnositelj prigovora koji je 
nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo 
žalbe. 
 Žalba se podnosi Odboru za Statut, 
Poslovnik i propise Gradskog vijeća u roku 
od 48 sati računajući od dana kada je 
primljeno pobijano rješenje. 
 Žalba se podnosi putem izbornog 
povjerenstva. 
 Odboru za Statut, Poslovnik i 
propise Gradskog vijeća dužan je donijeti 
odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana 
primitka žalbe. 
 

Članak 46.  
 

 Podneseni prigovor odnosno žalba u 
postupku zaštite izbornog prava ne 
odgañaju obavljanje izbornih radnji koje su 
propisane ovom Odlukom. 
 
 
IX. KONSTITUIRANJE VIJE ĆA 
 

Članak 47. 
 

 Prva konstituirajuća sjednica vijeća 
sazvat će se u roku od 30 dana od dana 
objave izbornih rezultata. 

 Konstituirajuću sjednicu vijeća 
saziva Gradonačelnik ili osoba koju on 
ovlasti. 
 Vijeće se smatra konstituiranim 
izborom predsjednika vijeća na prvoj 
sjednici na kojoj je nazočna većina članova 
vijeća. 
 Ako se konstituirajuća sjednica ne 
održi u zakazanom roku ovlašteni sazivač 
odmah će sazvati novu konstituirajuću 
sjednicu koja se treba održati u roku od 15 
dana. 
 Konstituirajućoj sjednici vijeća do 
izbora predsjednika vijeća predsjedava 
najstariji član. 
 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE  
     ODREDBE 
 

Članak 48.  
 

 Redovni izbori za sve članove vijeća 
mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na  
području Grada Križevaca održat će se u 
mjesecu svibnju 2010. godine. 
 

Članak 49.  
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih 
četvrti ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" 
broj 2/02). 
 

Članak 50.  
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga 
dana od dana objave u "Službenom 
vjesniku Grada Križevaca". 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 026-01/10-01/01 
URBROJ: 2137/02-04/02-10-1 
Križevci, 22. veljače 2010. 
 

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



Strana 22 SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACA Broj 1/10 

 

4.  
 
 Na temelju članka 53. stavka 3. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 
60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08 i 36/09) i članka 38. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 4/09) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 7. sjednici održanoj 22. 
veljače 2010. donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o ustrojstvu 
upravnih tijela Grada Križevaca 

 
 

Članak 1. 
 

 U Odluci o ustrojstvu upravnih tijela 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 1/02) u članku 3. riječi "i 
Gradskog poglavarstva" brišu se. 
 

Članak 2. 
 

 U članku 4. zarez iza riječi 
"Gradskom vijeću" i riječi "Gradskom 
poglavarstvu" brišu se. 
 

Članak 3. 
 

 U članku 11. stavku 1. zarez iza 
riječi "Gradskog vijeća" i riječi "Gradskog 
poglavarstva" te riječi na kraju stavka "i 
Gradskog poglavarstva" brišu se. 

 
Članak 4. 

 
 U članku 12. riječi "Gradsko 
poglavarstvo" zamjenjuju se riječju 
"gradonačelnik". 
 

Članak 5. 
 

 Članak 14. se briše. 
 

Članak 6. 
 

 U člancima 15., 16., 18. i 19. riječi 
"Gradsko poglavarstvo" zamjenjuju se 
riječju "gradonačelnik". 
 

Članak 7. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u "Službenom 
vjesniku Grada Križevaca". 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 023-01/10-01/01 
URBROJ: 2137/02-04/02-10-1 
Križevci, 22. veljače 2010.   
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
5. 
 Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne 
novine", broj 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
3/02 i 9/05) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
4/09) Gradsko vijeće Grada Križevaca na 7. sjednici održanoj 22.veljače 2010. donijelo je 
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O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Križevaca za katastarske općine Apatovec, 
Carevdar, Cubinec, ðurñic, Glogovnica, Kloštar Vojakovački, Osijek Vojakovački, 

Potočec, Raven i Vojakovac 
(broj 1.) 

 
I. 

 Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada Križevaca: 

 
u k.o. Apatovec     
r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha početna cijena 
1. 3865 oranica Zahumlje 0,2012 10950,00 2.203,14 kn 
2. 5087 ornica Strmac 0,6835 10950,00 7.484,33 kn 
3. 5088 livada Strmac 0,6013 8850,00 5.321,51 kn 
4. 5672 livada Čeret 0,4397 8850,00 3.891,35 kn 

5. 5764 
livada Vlaški 
breg 0,2502 8850,00 2.214,27 kn 

6. 5773 
livada 
Vlaški breg 0,1999 8850,00 1.769,12 kn 

7. 5774 
oranica 
Vlaški breg 0,3033 10950,00 3.321,14 kn 

    Ukupno 2,6791   26.204,86 kn 

u k.o. Carevdar     
r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha početna cijena 
1. 400/3 oranica Žabjak 0,0212 10950,00 232,14 kn 
2. 413/3 oranica Žabjak 0,4442 10950,00 4.863,99 kn 
3. 415/2 livada Sesvečka 0,523 8850,00 4.628,55 kn 
4. 430 oranica Žabjak 0,4115 10950,00 4.505,93 kn 

    Ukupno 1,3999   14.230,61 kn 
 
u k.o. Cubinec     
r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha početna cijena 

1. 438 
oranica Krčec 
u ðurinica 0,5212 10950,00 5.707,14 kn 

2. 1284/4 
livada Krčevina 
u Gornjem Polju 0,3445 8850,00 3.048,83 kn 

    Ukupno 0,8657   8.755,97 kn 
 
u k.o. ðurñic     
r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha početna cijena 

1. 773 
livada Velika livada 
u Pinčaku 0,3719 8850,00 3.291,32 kn 

2. 825 
livada Velika livada 
u Močili 1,2477 8850,00 11.042,15 kn 
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3. 826 
livada Velika livada 
u  Močili 0,8851 8850,00 7.833,14 kn 

4. 863/1 
livada Zinina 
u Zinina 0,5693 8850,00 5.038,31 kn 

    Ukupno 3,074   27.204,92 kn 
 
u k.o. Glogovnica     
r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha početna cijena 

1. 582/3 
livada Lišček 
u brdu  0,0414 8850,00 366,39 kn 

2. 729/1 
oranica Završje 
u Šašini 0,2518 10950,00 2.757,21 kn 

3. 729/2 oranica Završje 0,0935 10950,00 1.023,83 kn 
    Ukupno 0,3867   4.147,43 kn 
 
u k.o. Kloštar Vojakovački    
r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha početna cijena 

1. 943 
oranica Kučište 
u Laništu 0,6478 10950,00 7.093,41 kn 

2. 968 
livada Kučište 
u Laništu 0,328 8850,00 2.902,80 kn 

    Ukupno 0,9758   9.996,21 kn 
 
u k.o. Osijek Vojakovački    
r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha početna cijena 
1. 3480 oranica Radovčanka 0,4442 10950,00 4.863,99 kn 

 
u k.o. Potočec     
r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha početna cijena 
1. 2233/1 oranica kod kuće 1,4979 10950,00 16.402,01 kn 

 
u k.o. Raven     
r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha početna cijena 

1. 805/4 oranica Krč u Krču 0,6841 10950,00 7.490,90 kn 
 
u k.o. Vojakovac     
r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha početna cijena 
1. 691 oranica Solovka 0,1697 10950,00 1.858,22 kn 
2. 4150 oranica Javorka jarak 0,2046 10950,00 2.240,37 kn 

3. 4254 
oranica Gornja 
mekota 0,5992 10950,00 6.561,24 kn 

4. 4340 oranica Grič gaj 0,1513 10950,00 1.656,74 kn 
5. 4623 oranica Brezinka 0,2174 10950,00 2.380,53 kn 
6. 5529 oranica Polje 0,1656 10950,00 1.813,32 kn 
7. 6309 livada Blagulja 0,535 8850,00 4.734,75 kn 
8. 6311 oranica Blagulja 0,4599 10950,00 5.035,91 kn 
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9. 6853 oranica Ružica 0,5997 10950,00 6.566,72 kn 
10. 6854 oranica Ružica 0,3862 10950,00 4.228,89 kn 
11. 6855 oranica Ružica 0,4227 10950,00 4.628,57 kn 
12. 6961 oranica Ružice 0,6758 10950,00 7.400,01 kn 
13. 6962 oranica Selište 0,3619 10950,00 3.962,81 kn 
14. 6970 oranica Ružica 0,1211 10950,00 1.326,05 kn 

15. 6971 
oranica Ružica 
krčevina 0,068 10950,00 744,60 kn 

16. 6972 
oranica Ružice 
Krčevinka 0,0536 10950,00 586,92 kn 

17. 6974 oranica Ružica 0,5047 10950,00 5.526,47 kn 
18. 6975 oranica Ružice 0,5459 10950,00 5.977,61 kn 
19. 6976 oranica Ružice jarak 0,1152 10950,00 1.261,44 kn 
20. 7566 oranica Meñe 1,1895 10950,00 13.025,03 kn 
    Ukupno 7,547   81.516,20 kn 

 
 
 

II. 
 

 Postupak javnog natječaja prikupljanja pisanih ponuda provest će Gradsko vijeće 
Grada Križevaca. 

III. 
 

 Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu i na oglasnoj ploči Grada Križevaca. 
 Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži datum kada je javni natječaj 
objavljen u javnom glasilu i do kada se primaju ponude. 
 Pismene ponude se dostavljaju Gradu Križevcima u roku od 15 dana od objave 
natječaja u javnom glasilu. 

IV. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada 
Križevaca". 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 

KLASA: 320-02/09-01/63 
URBROJ: 2137/02-01/2-09-1 
Križevci, 22. veljače 2010. 
          PREDSJEDNIK 
              Roko Bašić, dr. vet. med, v.r.  
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6.  
 
 Na temelju članka 32. stavka 2. i članka 44. stavaka 6. i 7. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu ("Narodne novine", broj 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca ("Službeni vjesnik 
Grada Križevaca", broj 3/02 i 9/05) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik 
Grada Križevaca", broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Križevaca na 7. sjednici održanoj 22. 
veljače 2010. donijelo je 
 

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Križevaca  
(broj 1.) 

 
I. 
 

 Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Križevaca u katastarskim općinama: Carevdar, Cubinec, ðurñic, 
Erdovec, Glogovnica, Kloštar Vojakovački, Križevci, Potočec, Raven i Vojakovac, koje je 
Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Križevaca predviñeno za povrat i za koje su nesreñeni imovinsko-pravni 
odnosi, na rok do 5 godina: 
 
k.o. Carevdar      

r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha 
početna 
cijena napomena 

1. 399 oranica Krči 0,396 548,00 217,01 kn   
2. 413/2 pašnjak Žabnjak 0,2219 263,00 58,36 kn   
3. 416/2 livada Žabnjak 0,5233 443,00 231,82 kn   
4. 429 livada Žabnjak 0,2429 443,00 107,60 kn   
5. 445/1 oranca Žabnjak 0,252 548,00 138,10 kn   
6. 445/1 livada Žabnjak 0,3127 443,00 138,53 kn   
7. 445/2 oranica Žabnjak 0,1936 548,00 106,09 kn   
8. 445/2 livada Žabnjak 0,288 443,00 127,58 kn   

9. 1898/1 
livada 
Miljanovička 0,0647 443,00 28,66 kn   

10. 1898/2 
livada 
Miljanovička 0,2144 443,00 94,98 kn   

    Ukupno 2,7095   1.248,73 kn   
       
k.o. Cubinec      

r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha 
početna 
cijena napomena 

1. 460/1 oranica Vrbik 0,3043 548,00 166,76 kn   
2. 460/2 oranica Vrbik 0,1288 548,00 70,58 kn   
3. 464 livada Vrbik 0,1589 443,00 70,39 kn   
4. 1295/6 livada Polje 0,7066 443,00 313,02 kn   
5. 1326/3 livada Brdarine 0,3748 443,00 166,04 kn   
6. 1281/2 livada Polje 0,0917 443,00 40,62 kn   
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7. 1279/1 oranica Polje 0,1381 548,00 75,68 kn   
8. 1279/3 livada Polje 0,3377 443,00 149,60 kn   
9. 1282 livada Polje 0,4129 443,00 182,91 kn   

10. 1281/3 livada Polje 0,0917 443,00 40,62 kn   
11. 1283/4  livada Polje 0,1708 443,00 75,66 kn   
12. 1283/5 livada Polje 0,1705 443,00 75,53 kn   
13. 1284/2 livada Polje 0,5842 443,00 258,80 kn   
14. 1285/3 livada Polje 0,314 443,00 139,10 kn   
15. 637/1 oranica Leščak 0,1755 548,00 96,17 kn   
16. 621/2 livada Ravnice 0,3622 443,00 160,45 kn   
17. 608/1 oranica Gjurinec 0,4584 548,00 251,20 kn   
18. 608/2 oranica Gjurinec 0,3485 548,00 190,98 kn   
19. 447 oranica Gjurinec 0,5568 548,00 305,13 kn   

20. 967 
pašnjak 
Bukovice 1,3694 263,00 360,15 kn   

21. 1278 livada Polje 0,0277 443,00 12,27 kn   
    Ukupno 7,2835   3.201,69 kn   
       
k.o. ðurñic       

r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha 
početna 
cijena napomena 

1. 726/2 oranica Krčevine 0,1484 548,00 81,32 kn   
2. 727/1 oranica Krčevine 0,076 548,00 41,65 kn   
3. 728/4 oranica Krčevine 0,2167 548,00 118,75 kn   
4. 729/2 oranica Krčevine 0,155 548,00 84,94 kn   
5. 742/1 oranica Krčevine 0,205 548,00 112,34 kn   
6. 744/3 oranica Krčevine 0,3729 548,00 204,35 kn   
7. 745/1 oranica Krčevine 0,0755 548,00 41,37 kn   
8. 745/2 oranica Krčevine 0,0784 548,00 42,96 kn   
9. 745/3 oranica Krčevine 0,0816 548,00 44,72 kn   

10. 745/4 oranica Krčevine 0,0439 548,00 24,06 kn   
11. 745/5 oranica Krčevine 0,0712 548,00 39,02 kn   
12. 745/6 oranica Krčevine 0,0867 548,00 47,51 kn   
13. 745/7 oranica Krčevine 0,1018 548,00 55,79 kn   

    Ukupno 1,7131   938,78 kn   
       
k.o. Erdovec       

r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha 
početna 
cijena napomena 

1. 1152 livada 0,4028 443,00 178,44 kn   
        
k.o. Glogovnica      

r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha 
početna 
cijena napomena 

1. 546/3 oranica Podklen 0,1236 548,00 67,73 kn   
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2. 618/16 
pašnjak Mjesna 
rudina 0,0806 263,00 21,20 kn  

    Ukupno 0,2042   88,93 kn   
       
k.o. Kloštar Vojakovački      

r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha 
početna 
cijena napomena 

1. 865/2 livada Lanišće 0,1752 443,00 77,61 kn   
2. 865/3 livada Lanišće 0,2723 443,00 120,63 kn   
3. 865/4 livada Lanišće 0,2723 443,00 120,63 kn   
4. 866/1 oranica Lanišće 0,1618 548,00 88,67 kn   
5. 866/2 oranica Lanišće 0,1618 548,00 88,67 kn   
6. 866/3 oranica Lanišće 0,1442 548,00 79,02 kn   
7. 935 oranica Lanište 0,2111 548,00 115,68 kn   
8. 937 oranica Lanište 0,3435 548,00 188,24 kn   

    Ukupno 1,7422   879,15 kn   
       
k.o. Križevci       

r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha 
početna 
cijena napomena 

1. 6281 oranica Bačače 0,1031 548,00 56,50 kn   
        
k.o. Potočec       

r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha 
početna 
cijena napomena 

1. 2067 livada Lug 0,1193 443,00 52,85 kn   
2. 2068 livada Lug 0,1197 443,00 53,03 kn   
3. 2077 livada Lug 0,2327 443,00 103,09 kn   
4. 2088 livada Lug 0,1918 443,00 84,97 kn   
5. 2089 livada Lug 0,1535 443,00 68,00 kn   

6. 2217 
oranica 
G.Bjeljevine 0,5779 548,00 316,69 kn   

7. 2231 
voćnjak 
G.Bjeljevine 0,136 548,00 74,53 kn   

8. 2232 
oranica 
G.Bjeljevine 0,0851 548,00 46,63 kn   

9. 2234 
livada  
G.Bjeljevine 0,173 443,00 76,64 kn   

10. 2235 
livada 
G.Bjeljevine 0,8337 443,00 369,33 kn   

    Ukupno 2,6227   1.245,75 kn   
       
k.o. Raven       

r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha 
početna 
cijena napomena 

1. 139/11 oranica Šikare 0,2485 548,00 136,18 kn   
2. 140/36 livada Šikare 0,1291 443,00 57,19 kn   
3. 140/49 livada Šikare 0,2345 443,00 103,88 kn   
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    Ukupno 0,6121   297,25 kn   
       
k.o. Vojakovac      

r.br. k.č.br. kultura površina/ha cijena kn/ha 
početna 
cijena napomena 

1. 4149 livada Jovac 0,4435 443,00 196,47 kn   
2. 5394 oranica Polje 0,0816 548,00 44,72 kn   
3. 6959 livada Lanište 0,3139 443,00 139,06 kn   

4. 7481 
livada 
Djurdjevac 1,0355 443,00 458,73 kn  

5. 7505/1 livda Rastovica 0,3909 443,00 173,17 kn   
6. 7505/2 livada Rastovica  0,0703 443,00 31,14 kn   
7. 7529 livada Vel.livada 1,2536 443,00 555,34 kn   

    Ukupno 3,5893   1.598,63 kn   
       

II. 

 Postupak javnog natječaja prikupljanja pisanih ponuda provest će Gradsko vijeće 
Grada Križevaca. 
 Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu i na oglasnoj ploči Grada Križevaca.  
 Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku datuma kada je objavljen u 
javnom glasilu, te upozorenje da se od tog datuma računa rok za stavljanje ponuda. 
 Pismene ponude se dostavljaju Gradu Križevcima u roku od 15 dana od objave 
natječaja u javnom glasilu. 
 

III. 
 

 Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu i na oglasnoj ploči Grada Križevaca.  
 Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku datuma kada je objavljen u 
javnom glasilu, te upozorenje da se od tog datuma računa rok za stavljanje ponuda. 
 Pismene ponude se dostavljaju Gradu Križevcima u roku od 15 dana od objave 
natječaja u javnom glasilu. 

IV 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada 
Križevaca" 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 320-02/09-01/64 
URBROJ: 2137/02-01/2-09-1 
Križevci, 22. veljače 2010. 
                   PREDSJEDNIK 
        Roko Bašić, dr. vet. med, v.r. 
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7.  
 
 Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 4/09) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 7. sjednici održanoj 22. 
veljače 2010. donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Plana zaštite 

od požara i tehnološke eksplozije Grada 
Križevaca 

 
I. 
 

 Donose se Izmjene i dopune Plana 
zaštite od požara i tehnološke eksplozije 
Grada Križevaca, koji je donijet na 15. 
sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca 
30. lipnja 2003. godine.  

II. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u "Službenom 
vjesniku Grada Križevaca". 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 214-01/10-01/02 
URBROJ: 2137/02-04/2-10-3 
Križevci, 22. veljače 2010. 
 

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

 
 
 
 
8.  
 
 Na temelju članka 3. stavka 2. 
Zakona o zaštiti od požara ("Narodne 
novine", broj 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) 
i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
4/09) Gradsko vijeće Grada Križevaca na 7. 
sjednici održanoj 22. veljače 2010. donijelo 
je 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izmjena i dopuna 
Procjene ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije Grada Križevaca 
 

 1. Prihvaćaju se Izmjene i dopune 
Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije Grada Križevaca koju je donijelo 
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 9. 
sjednici održanoj 19. lipnja 2002. godine. 
 
 2. Izmjene i dopune Procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije Grada Križevaca sastavni su dio 
ovog Zaključka, a osnovni su dokument za 
donošenje Izmjena i dopuna Plana zaštite 
od požara i tehnološke eksplozije Grada 
Križevaca. 
 
 3. Ovaj Zaključak objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca". 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 214-01/10-01/02 
URBROJ: 2137/02-04/2-10-3 
Križevci, 22. veljače 2010.  
 

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

 
9.  
 Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 7. sjednici održanoj 22. 
veljače 2010. donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 
o raspisivanju Javnog natječaja za 

prodaju neizgrañenog grañevinskog 
zemljišta u Ulici Nikole Tesle u 

Križevcima 
 

I. 

 Gradsko vijeće Grada Križevaca 
raspisuje Javni natječaj za prodaju 
neizgrañenog grañevinskog zemljišta u 
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Ulici Nikole Tesle u Križevcima, površine 
11.487 m2 i početne cijene 689.220,00 
kuna. 
 Tekst Javnog natječaja prilaže se 
ovom Zaključku i njegov je sastavni dio. 
 

II. 
 

 Javni natječaj za prodaju 
neizgrañenog grañevinskog zemljišta iz 
točke I. ovog Zaključka objavit će se na 
oglasnoj ploči i na internetskoj stranici 
Grada, te putem radio Križevaca. 

III. 
 

 Postupak provedbe Javnog natječaja 
iz točke I. ovog Zaključka povjerava se 
Povjerenstvu za pripremu i izgradnju 
poduzetničkih zona na području Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 5/09). 
 

IV. 
 

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

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA 

KRIŽEVACA 
   
KLASA: 022-01/10-01/1 
URBROJ: 2137/02-04/03-10-3 
Križevci, 22. veljače 2010.  
 

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 7. sjednici održanoj 22. 
veljače 2010. donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju teksta Javnog natječaja za 
osnivanje prava grañenja u objektu bivše 

vojarne u Križevcima 
 

I. 
 

 Gradsko vijeće Grada Križevaca 
prihvaća teksta Javnog natječaja za 
osnivanje prava grañenja u objektu bivše 
vojarne u Križevcima, za ureñenje prostora 
za dječji vrti ć i jaslice, koji će raspisati 
gradonačelnik Grada Križevaca. Tekst 
Javnog natječaja prilaže se ovom Zaključku 
i njegov je sastavni dio. 
 Pravo za osnivanje prava grañenja 
daje se bez naknade na vrijeme od 20 
godina. 
 

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

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA 

KRIŽEVACA 
 
KLASA: 022-01/10-01/1 
URBROJ: 2137/02-04/03-10-3 
Križevci, 22. veljače 2010. 
 

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

 
 
 
 
11. 
 
 Na temelju članka 46. Zakona o 
proračunu ("Narodne novine", broj 87/08), 
članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
4/09) i članka 20. Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Križevaca za 2009. godinu 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
6/08), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 
7. sjednici održanoj 22. veljače 2010. 
donijelo je 
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Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli 

sredstava planiranih u Proračunu Grada 
Križevaca za 2009. godinu 

 
I. 
 

 Gradsko vijeće Grada Križevaca 
prihvaća Odluku o preraspodjeli sredstava 
planiranih u Proračunu Grada Križevaca za 
2009. godinu ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 6/08 i 7/09). 

II. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 021-05/10-01/01 
URBROJ: 2137/02-04-10-5 
Križevci, 22. veljače 2010. 
 

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

 
 
 
12. 
 Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 4/09), Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 7. sjednici održanoj 22. 
veljače 2010. donijelo je 

 
R J E Š E N J E 

o razrješenju i izboru člana Mandatne 
komisije 

 
I. 

 
 MARIJAN VUKOVIĆ iz Cubinca, 
razrješava se dužnosti člana Mandatne 
komisije Gradskog vijeća Grada Križevaca. 

 NADA ŠEGRT, izabire se za člana 
Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada 
Križevaca. 

II. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 080-01/10-01/01 
URBROJ: 2137/02-04/02-10-2 
Križevci, 22. veljače 2010. 
 

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

 
 
13. 
 
 Na temelju članka 27. stavka 2. 
Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda 
("Narodne novine" broj 73/97) i članka 18. 
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik 
Grada Križevaca" broj 4/09), Gradsko 
vijeće Grada Križevaca na 7. sjednici 
održanoj 22.veljače 2010. donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Povjerenstva za procjenu 

šteta od elementarnih nepogoda na 
području Grada Križevaca 

 
I. 
 

 U Povjerenstvo za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda na području Grada 
Križevaca (u daljnjem tekstu: Povjeren-
stvo), na vrijeme od četiri godine imenuju 
se: 

 

a) za predsjednika: 
1. Ivan Vuk iz Križevaca, 
Alberta Štrige 1, 

b)  za članove: 
2. Dragutin Kamenjak iz 
Križevaca, Kalnička 24, 
3. Slavko Kopilović iz 
Križevaca, Pušča 30,  

c) za zamjenika predsjednika: 
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1. Marijan Marčeta iz 
Večeslavca 74, 

d) za zamjenike članova: 
2. Marina Lukačić-Jakopec iz 
Križevaca, Lipovčica 46, 
3. Franjo Babić iz Križevaca, 
Stjepana Radića 9.  
 

 Zadaća Povjerenstva utvrñena je 
člankom 38. Zakona  o zaštiti od 
elementarnih nepogoda. 

II.  

 
 U radu Povjerenstva mogu 
sudjelovati stručne osobe, ovisno o vrsti 
štete koja se utvrñuje i procjenjuje. 

III.  

 
 Stručne i druge poslove za 
Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za 
gospodarstvo i financije. 

IV. 
 

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

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA 

KRIŽEVACA 
 

KLASA: 320-12/10-01/01 
URBROJ: 2137/02-04/02-10-1 
Križevci, 22. veljače 2010. 
 

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

 
 

AKTI GRADONA ČELNIKA 

 

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 8. 
sjednici kolegija održanoj 8. 2. 2010. 
godine, donosi  

O D L U K U 
o dodjeli na korištenje prostorija u 
zgradi u Ulici Ivana Zakmardija 

Dijankovečkog 5 u Križevcima Pučkom 
otvorenom učilištu 

 
Točka 1. 

 
 Zgrada u Ulici Ivana Zakmardija 
Dijenkovečkog 5 u Križevcima u vlasništvu 
je Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: 
Grad) pa tako i prostorije na I. katu koje je 
ranije koristio Centar za socijalnu skrb, a 
sastoje se od 10 uredskih prostorija, čajne 
kuhinje, 2 ostave, 2 prostora pred WC-om i 
2 WC-a te hodnika – ispred kancelarija. 
 

Točka 2. 
 

 Prostorije iz članka 1. ove Odluke 
dodjeljuju se na korištenje Pučkom 
otvorenom učilištu Križevci za obavljanje 
svojih djelatnosti u kulturi i obrazovanju – 
učioničkih prostori i prostori za cjeloviti rad 
i funkcioniranje ustanove – kancelarijski 
prostor. 

Točka 3. 
 

 Materijalne troškove potrošnje vode, 
struje i plina snosi korisnik prostora – 
Pučko otvoreno učilište od trenutka 
primopredaje prostora. 
 

Točka 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u "Službenom 
vjesniku Grada Križevaca". 
 

GRADONAČELNIK GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 612-01/10-01/1 
URBROJ: 2137/02-03/03-10-1 
Križevci, 8. 2. 2010. 
 

GRADONAČELNIK 
Branko Hrg, v.r. 
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2. 
 

Na temelju članka 48. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 
33/01.,129/05.,109/07 i 125/08.), 
gradonačelnik Grada Križevaca na 8. 
sjednici kolegija, održanoj 8. 2. 2010. 
godine, donosi  
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Povjerenstva za praćenje 

izrade prostornih planova ureñenja 
prostora na području Grada Križevaca 

 
I. 
 

U Povjerenstvo za praćenje izrade 
prostornih planova ureñenja prostora na 
području Grada Križevaca, imenuju se: 
 

a) za predsjednicu: 
 
1. Vesna Telban 

 

b) za članove 
 
2. Dragutin Guzalić, 
3. Stjepan Peršin, 
4. Ivan Knok, 
5. Josip Okroša. 

 
II. 
 

Povjerenstvo iz točke 1. ovog 
Rješenja vršit će sve poslove vezane uz 
pripremu izrade Detaljnih planova ureñenja 
prostora (DPU), Urbanističkih planova 
ureñenja prostora (UPU) i sve ostale 
poslove do donošenje navedenih Planova 
prostornog ureñenja. 

 
III. 

 
Administrativne poslove obavlja 

Upravni odjel za stambeno-komunalne 
djelatnosti. 

Za tajnika povjerenstva imenuje se 
Ante Jukica, Stručni suradnik Upravnog 
odjela za stambeno – komunalne 
djelatnosti. 

IV. 
 

Članovima povjerenstva pripada 
pravo na naknadu za rad izvan djelatnog 
vremena sukladno Odluci Gradskog vijeća 
kojom se ureñuje naknada troškova 
članovima Gradskog vijeća i članovima 
njihovih radnih tijela 

 
V. 
 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja 
stavlja se izvan snage Rješenje o 
imenovanju Stručnog povjerenstva za 
praćenje izrade odgovarajućih prostornih 
dokumenata ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" br.7/05). 

 
VI . 

 
Ovo Rješenje objavit će se u  

«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
 

GRADONAČELNIK GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 350-01/10-01/01 
URBROJ: 2137/02-02/2-10-1 
Križevci, 8. 2. 2010. 
 

GRADONAČELNIK 
Branko Hrg, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.  
 Na temelju članka 48. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 
33/01.,129/05.,109/07 i 125/08.), 
gradonačelnik Grada Križevaca dana 12. 2. 
2010. godine, donosi  
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R J E Š E N J E 
o imenovanju Povjerenstva za 

provoñenje natječaja za osnivanje prava 
grañenja u objektu bivše vojarne u 

Križevcima 
 

I. 
 

U Povjerenstvo za provoñenje natječaja 
za osnivanje prava grañenja u objektu bivše 
vojarne u Križevcima, imenuju se: 
 

a) za predsjednicu: 
1. Natalija Radotović - Maskić 

 

b) za članove 
1. Vilim Jurić 
2. Željko Picig 

 
II. 
 

Zadaća povjerenstva je 
provoñenje natječaja, prikupljanje i 
razmatranje pristiglih ponuda te predlaganje 
gradonačelniku odabir najpovoljnije 
ponude. 

III. 
 

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

GRADONAČELNIK GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 940-01/10-01/5 
URBROJ: 2137/02-04/03-10-2 
Križevci, 12. 2. 2010. 
 

GRADONAČELNIK 
Branko Hrg, v.r. 

 
 

4. 
 

Na temelju članka 48. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 
33/01.,129/05.,109/07 i 125/08.), 
gradonačelnik Grada Križevaca na 8. 
sjednici kolegija, održanoj 8. 2. 2010. 
godine, donosi  

R J E Š E N J E 
o imenovanju Povjerenstva za izradu 
Procjene ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 
od katastrofa i velikih nesreća i Plana 
zaštite i spašavanja za Grad Križevce 

 
I. 

U Povjerenstvo za izradu Procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća i Plana zaštite i spašavanja 
za Grad Križevce, imenuju se: 
 

a) za predsjednika: 
 
1. Božidar Štubelj iz Križevaca 

 
b) za članove 

 
2. Valent Furmeg iz Križevaca, 
3. Božo Frbežar iz Križevaca i 
4. Ivan Matosović iz Križevaca. 

 
II. 

Zadaća povjerenstva je izrada 
prijedloga Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća te Plana zaštite i spašavanja 
sukladno odredbama Pravilnika o 
metodologiji za izradu procjene ugroženosti 
i planova zaštite i spašavanja ("Narodne 
novine" broj 38/08). 

  
III. 

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

 
GRADONAČELNIK GRADA 

KRIŽEVACA 
 
KLASA: 214-01/10-01/1 
URBROJ: 2137/02-04/03-10-1 
Križevci, 8. 2. 2010. 
 

GRADONAČELNIK 
Branko Hrg, v.r. 
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5. 
 
Na temelju članka 10. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", broj 86/08), 
gradonačelnik Grada Križevaca 29. siječnja 
2010. godine donio je 
 

P L A N 
prijma u službu u upravna tijela grada 

Križevaca 
 

I. 
 

Ovim Planom prijma u službu u 
upravna tijela Grada Križevaca za 2010. 
godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrñuje se 
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
upravnim tijelima Grada Križevaca, te 
potreban broj službenika i namještenika na 
neodreñeno vrijeme te vježbenika 
odgovarajuće stručne spreme za 2010. 
godinu. 
 

II. 
 

Sukladno Pravilniku o unutarnjem 
redu u upravnim tijelima Grada Križevaca 
sistematizirano je ukupno 28 radnih mjesta 
sa 27 izvršitelja. 

Stvarno stanje popunjenosti radnih 
mjesta u upravnim tijelima Grada 
Križevaca na dan 29. siječnja 2010. godine, 
je kako slijedi: 
 

Upravni odjel za gospodarstvo i financije 
- utvrñeno 8 radnih mjesta, popunjeno 8 

radnih mjesta sa 8 izvršitelja 
 

Upravni odjel za stambeno - komunalne 
djelatnosti 

- utvrñeno 9 radnih mjesta, popunjeno 9 
radnih mjesta sa 9 izvršitelja 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 
- utvrñena 4 radna mjesta, popunjena 4 

radna mjesta sa 4 izvršitelja 
 

Stručna služba 
- utvrñeno 7 radnih mjesta, popunjeno 6 

radnih mjesta sa 6 izvršitelja. 

U upravnim tijelima Grada 
Križevaca zaposlena je jedna vježbenica 
VSS, troje službenika na odreñeno vrijeme i 
dvoje namještenika na odreñeno vrijeme. 

 
III. 

 
U upravnim tijelima Grada 

Križevaca utvrñuje se potreban broj 
službenika i namještenika za 2010. godinu: 
 
Upravni odjel za gospodarstvo i financije 

1 vježbenik - 1 izvršitelj VSS 
1 službenik - 1 izvršitelj VŠS  

 
Stručna služba 

1 službenik - 1 izvršitelj VSS  
1 službenik - 1 izvršitelj VŠS. 

 
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 
2010.godinu. 

 

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: 100-01/10-01/1 
URBROJ: 2137/02-04/3-10-1 
Križevci, 12. ožujka 2010. 
 

GRADONAČELNIK 
Branko Hrg, v.r. 

 




