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14.

              Na temelju lanka 110. Zakona o prora unu ("Narodne novine" br. 87/98.) i lanka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 4/09.) Gradsko vije e Grada Križevaca na 24. 
sjednici, održanoj 18. Travnja 2012. donijelo je 
 

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  PRORA UNA GRADA KRIŽEVACA ZA 2011. GODINU 

 
 
I. OP I DIO 

lanak 1.  
   

  Prora un Grada Križevaca za 2011. Godinu ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 8/10. i 8/11.) 
ostvaren je kako slijedi:     
 
  A) RA UN PRIHODA  I RASHODA   

 

OPIS PLANIRANO ZA 2011. 
GODINU 

OSTVARENO ZA 
2011 GODINU INDEKS 

Prihodi poslovanja (6) 62.672.468,00 54.370.114,82 87 

Rashodi poslovanja (3) 48.657.306,00 47.627.820,61 
 

98 
 

Razlika-višak/manjak (6-3) +14.015.162,00 +6.742.294,21 - 

Prihodi od prodaje nefinancijske 
imovine (7) 3.869.000,00  3.458.117,71 89 

Rashodi za nefinancijsku imovinu 
(4) 11.707.432,00 10.509.382,17 90 

Razlika-višak/manjak (4-7)  -7.838.432,00 -7.051.264,46 - 

Ukupna razlika-višak/manjak +6.176.730,00 -308.970,25 - 

 
 
 
 
  B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA  

 
Raspoloživa sredstva iz prethodnih 
godina -4.571.930,00 -5.652.512,98  

 
 
 C) RA UN  FINANCIRANJA 

 

              Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/98.) i članka 18. 
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09.) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici, održanoj 18. travnja 2012. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO
Članak 1. 
  
  Proračun Grada Križevaca za 2011. godinu ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 8/10. i 
8/11.) ostvaren je kako slijedi:    
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Primici od financijske imovine i 
zaduživanja  (8) 5.000.000,00 5.101.608,48 102 

Izdaci za financijsku imovinu i 
otplate zajmova (5) 6.604.800,00 6.603.882,25 100 

Neto zaduživanje/financiranje (8-
5) -1.604.800,00        -1.502.273,77  

  
 
 
 D. UKUPNO PRORA UN GRADA 
 

 
UKUPNI PRIHODI 
 

71.541.468,00 62.929.841,01 88

PRENESENA SREDSTVA IZ 
PRETHODNE GODINE  -4.571.930,00 -5.652.512,98 264
 
UKUPNI RASHODI I IZDACI  

                
                66.969.538,00 

 
64.741.085,03 97

  
RASHODI + PRENESENI MANJAK          

 
71.541.468,00

 
70.393.598,01

 
 

 
RAZLIKA 

                                
 0,00 7.463.757,00

 

      

lanak 2. 

                                                                            

FINANCIJSKI REZULTAT                                                            
Višak prihoda poslovanja ostvaren  u 2011.godini  iznosi                                              6.742.294,21 kunu 
 
  
Manjak  primitaka od financijske imovine u 2011.godini                                                 1.502.273,77 kuna 
         
Manjak prihoda od nefinancijske imovine za  2011.godinu iznosi                                    7.051.264,46 kune 
_____________________________________________________________________________________ 
Manjak prihoda i primitaka ostvaren za 2011.godinu                                                      1.811.244,02 kune 
 
Preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine                                                      5.652.512,98 kuna 
_____________________________________________________________________________________  
       Ukupni manjak prihoda od nefinancijske imovine                                              7.463.757,00 kuna 
 ==============================================================================        
                                                                 

lanak 3. 
 

RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA       
 
1.  Višak prihoda poslovanja u iznosu od 6.742.294,21 kuna raspore uje se kako  slijedi:     
    - dio u iznosu od 1.502.273,77 kuna za pokri e manjka prihoda od financijske imovine za 2011.godinu 
    - dio u iznosu od 5.240.020,44 kune za pokri e prenesenog manjka prihoda od nefinancijske imovine 
  
  
2 . Nepokriveni manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7.463.757,00 kuna pokrit e se iz  
prihoda ostvarenih u 2012.godini. 
  

C. RAČUN FINANCIRANJA
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                                                                         lanak 4. 
 
           Izvršenje bilan nog dijela prihoda i izdataka Prora una za 2011. godinu daje se u priloženim 
pregledima:  
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   II. POSEBNI DIO  

Članak 5.

           Rashodi i izdaci Godišnjeg izvještaja za 2011. godinu u iznosu 64.741.085,03  kuna  
utrošeni su  po razdjelima (Upravnim odjelima) , programima i korisnicima kako slijedi:
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III.  ZAVRŠNA ODREDBA               
   
                                                              Članak 6.
         
         Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna Grada Križevaca za 2011. godinu stupa na snagu os-
mog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".  
                                                

            GRADSKO  VIJEĆE  GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 400-01/12-01/ 8 
URBROJ: 2137/02-01/03-12-1         
Križevci, 18. travnja  2012.
                                                                                                                     PREDSJEDNIK
                                                                                                             Roko Bašić, dr.vet.med. v.r.
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15.
 Na temelju članka  18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) i članka 11. Odluke 
o javnim priznanjima Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"  broj 
3/06. i 1/09) Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 24. sjednici održanoj 18. travnja 2012. 
donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Nagrade za životno djelo

I.
 Nagrada za životno djelo dodjeljuje se 
BORISU ČATAJU iz Križevaca, za sveukupni 
volonterski četrdesetogodišnji društveni rad 
na organiziranju kazališnog života, vođenja 
i kontinuiranog djelovanja malog kazališta u 
Križevcima te promicanje Grada Križevaca u 
Republici Hrvatskoj i šire.  
 Nagrada za životno djelo dodjeljuje se 
u obliku Povelje i novčane nagrade u iznosu 
tri prosječne mjesečne plaće u Republici 
Hrvatskoj, što iznosi 23.388,00 kuna.

II.
 Nagrada za životno djelo uručit 
će se dobitniku na svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom 
obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.
 Ova Odluka objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 060-01/12-01/13
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.   
                  
                              PREDSJEDNIK
   Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

16. 
 Na temelju članka  18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) i članka 11. Odluke 
o javnim priznanjima Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"  broj 
3/06. i 1/09) Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 24. sjednici održanoj 18. travnja 2012. 
donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Plakete Grada Križevaca

I.
 Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje se 
BRUNOSLAVU SABOLEKU iz Križevaca 
za iznimni doprinos u vođenju i podizanju 
kvalitete srednjoškolskog obrazovanja te za 
dugogodišnji uspješan prosvjetno-pedagoški 
rad. 

II.
 Plaketa Grada Križevaca uručit će se 
dobitnici na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 
Grada Križevaca povodom obilježavanja 
Dana Grada Križevaca.

III.
 Ova Odluka objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 060-01/12-01/04
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.   
        
                             PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

17.
 Na temelju članka  18. Statuta 
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) i članka 11. Odluke 
o javnim priznanjima Grada Križevaca 
(“Službeni vjesnik Grada Križevaca”  broj 
3/06. i 1/09) Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 24. sjednici, održanoj 18. travnja 2012. 
donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Plakete Grada Križevaca
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I.
 Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje 
se DOBROVOLJNOM VATROGASNOM 
DRUŠTVU POLJANA KRIŽEVAČKA uz 
120-tu obljetnicu uspješnog i kontinuiranog 
rada na zaštiti od požara i čuvanju imovine.

II.
 Plaketa Grada Križevaca uručit 
će se dobitniku na svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom 
obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.
 Ova Odluka objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 061-01/12-01/12
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci,  18. travnja 2012.    
   
                                  PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

18.
 Na temelju članka  18. Statuta 
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) i članka 11. Odluke 
o javnim priznanjima Grada Križevaca 
(“Službeni vjesnik Grada Križevaca”  broj 
3/06 i 1/09) Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 24. sjednici, održanoj 18. travnja 2012. 
donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Priznanja Grada Križevaca

I.
 Priznanje Grada Križevaca dodjeljuje 
se VESNI IŠTVANOVIĆ iz Križevaca za 
aktivan karitativni rad i organiziranje pružanja 
pomoći socijalno ugroženim osobama na 
području Grada Križevaca.

II.
 Priznanje Grada Križevaca uručit 
će se dobitnici na svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom 
obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.
 Ova Odluka objavit će se u 
“Službenom vjesniku Grada Križevaca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 061-01/12-01/08
URBROJ: 2137/02-04/2-11-2
Križevci, 18. travnja 2012.   
        
                                   PREDSJEDNIK
    Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

19.
 Na temelju članka  18. Statuta 
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca”, broj 4/09) i članka 11. Odluke 
o javnim priznanjima Grada Križevaca 
(“Službeni vjesnik Grada Križevaca”  broj 
3/06. i 1/09) Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 24. sjednici održanoj  18. travnja 2012. 
donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Priznanja Grada Križevaca

I.
 Priznanje Grada Križevaca dodjeljuje 
se STJEPANU JAMBRECU iz Dijankovca za 
dugogodišnji uspješan rad u mjesnom odboru 
i drugim društvenim aktivnostima mjesta.

II.
 Priznanje Grada Križevaca uručit 
će se dobitnici na svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom 
obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.
 Ova Odluka objavit će se u 
“Službenom vjesniku Grada Križevaca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 061-01/12-01/10
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.   
   
                                   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med, v.r.
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20.
 Na temelju članka  18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) i članka 11. Odluke 
o javnim priznanjima Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"  broj 
3/06. i 1/09) Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 24. sjednici održanoj 18. travnja 2012. 
donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Priznanja Grada Križevaca

I.
 Priznanje Grada Križevaca dodjeljuje 
se MONIKI KEMENOVIĆ iz Dijankovca 
za doprinos predstavljanja Grada Križevaca 
te života i običaja sela na mnogim 
manifestacijama u Republici Hrvatskoj. 

II.
 Priznanje Grada Križevaca uručit 
će se dobitniku na svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom 
obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.
 Ova Odluka objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 061-01/12-01/06
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.   
     
                               PREDSJEDNIK
                     Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

21.
 Na temelju članka  18. Statuta 
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca”, broj 4/09) i članka 11. Odluke 
o javnim priznanjima Grada Križevaca 
(“Službeni vjesnik Grada Križevaca”, broj 
3/06. i 1/09) Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 24. sjednici, održanoj 18. travnja 2012.  
donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Priznanja Grada Križevaca

I.
 Priznanje Grada Križevaca dodjeljuje 
se IVANU PEKLIĆU iz Križevaca za iznimni 
doprinos istraživanju povijesne i kulturne 
baštine Križevaca i križevačkog kraja.

II.
 Priznanje Grada Križevaca uručit 
će se dobitniku na svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom 
obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.
 Ova Odluka objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 061-01/12-01/02
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.   
   
                                  PREDSJEDNIK
   Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

22.
 Na temelju članka  18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) i članka 11. Odluke 
o javnim priznanjima Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"  broj 
3/06. i 1/09) Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 24. sjednici održanoj 18. travnja 2012. 
donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Priznanja Grada Križevaca

I.
 Priznanje Grada Križevaca dodjeljuje 
se DOBROVOLJNOM VATROGASNOM 
DRUŠTVU CUBINEC uz 80-tu obljetnicu 
uspješnog i kontinuiranog rada na zaštiti od 
požara i čuvanju imovine.
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II.
 Priznanje Grada Križevaca uručit 
će se dobitniku na svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom 
obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.
 Ova Odluka objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 061-01/12-01/07
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.   
   
                               PREDSJEDNIK
                      Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

23.
 Na temelju članka 100. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne 
novine" broj 76/07, 38/09, 55/11. i 90/11) 
i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
4/09), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 24. 
sjednici održanoj 18. travnja 2012. donijelo 
je 

O D L U K U
O DONOŠENJU I. IZMJENA I DOPUNA 
(CILJANIH) ODLUKE O DONOŠENJU 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

GOSPODARSKE ZONE "CUBINEC"

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Donosi se Odluka o donošenju 
I. izmjena i dopuna (ciljanih) Odluke o 
donošenju Urbanističkog plana uređenja 
Gospodarske zone "Cubinec" ("Službeni 
vjesnik Grada Križevaca" broj 5/09) (u 
daljnjem tekstu: Odluka) koje je izradio 
ARHEO d.o.o. iz Zagreba. 

Članak 2.

 Obuhvat I. Izmjena i dopuna (ciljanih) 
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone "Cubinec" (u daljnjem tekstu: Izmjene 
i dopune (ciljane) Urbanističkog plana) su 
Odredbe za provođenje, odnosno članci 8. i 
9. Odluke o donošenju Urbanističkog plana 
uređenja Gospodarske zone "Cubinec".
 

Članak 3.

 Izmjene i dopune (ciljane) 
Urbanističkog plana odnose se samo na 
tekstualni dio Urbanističkog plana. 

Članak 4.

 Izmjene i dopune (ciljane) 
Urbanističkog plana sadrže: 
 
 A. TEKSUTALNI DIO 
      II. Odredbe za provođenje
 C. OBVEZATNI PRILOZI.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

 U članku 8. iza stavka 1. dodaje se 
novi stavak 2. koji glasi:
 "Na građevnim česticama označenih 
oznakama C6 i C13 (osnovni modul 
građevne čestice - grafički prilog broj 4. 
OBLICI KORIŠTENJA, NAČIN I UVJETI 
GRADNJE) moguća je gradnja građevina 
za skladištenje i obradu/oporabu otpada. 
Na navedenoj lokaciji nije dozvoljeno 
gospodarenje radioaktivnim niti eksplozivnim 
otpadom. " 
 Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 
3. i 4.

Članak 6.

 Iza članka 9. dodaje se novi članak 
9.a koji glasi:
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"9. a
 
 Na građevnim česticama označenih 
oznakom C6 i C13 (osnovni modul 
građevne čestice – grafički prilog broj 4. 
OBLICI KORIŠTENJA, NAČIN I UVJETI 
GRADNJE) moguća je gradnja građevina 
za privremeno skladištenje i obradu/oporabu 
otpada. 
 Osim skladištenja neorganskog 
neopasnog otpada (metal, plastika, staklo, 
drvo i sl.) dozvoljava se i skupljanje, 
privremeno skladištenje i oporaba određenih 
vrsta opasnog i neopasnog otpada prema 
Katalogu otpada kao što su:
– oporaba i privremeno skladištenje 
otpada iz Kataloga otpada ("Narodne 
novine" broj 50/05. i 39/09) pod kataloškim 
brojem 16 06 baterije i akumulatori, 20 01 33 
baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 
01, 16 06 02  ili 16 06 03, nesortirane baterije 
i akumulatori koji sadrže ove baterije i 20 01 
34 baterije i akumulatori koji nisu navedeni 
pod 20 01 33,
– oporaba i privremeno skladištenje 
elektroničkog i električnog otpada."
 
 III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 350-01/11- 01/41   
URBROJ: 2137/02-02-12-11   
Križevci, 18. travnja 2012.   
   
                                   PREDSJEDNIK
   Roko Bašić, dr. vet.med,v.r.

24.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja 
2012. godine donijelo je 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu 
gradonačelnika Grada Križevaca za 

razdoblje srpanj-prosinac 2011. godine

I. 
 Usvaja se Izvješće o radu 
gradonačelnika Grada Križevaca za razdoblje 
srpanj-prosinac 2011. godine koje se nalazi u 
prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 022-01/10-01/03
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.   
                        
                                  PREDSJEDNIK
   Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

25.
 Na temelju članka 110. Zakona o 
proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) 
i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
4/09), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 24. 
sjednici održanoj 18. travnja 2012. donijelo 
je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvještaja o korištenju 

proračunske zalihe Proračuna Grada 
Križevaca za razdoblje siječanj - prosinac 

2011. godine



SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACABroj 2/12 Strana 69

I. 
 Usvaja se Izvještaj o korištenju 
proračunske zalihe Proračuna Grada 
Križevaca za razdoblje siječanj - prosinac 
2011. godine.
 Iz sredstava Proračunske zalihe 
Proračuna Grada Križevaca u razdoblju 
siječanj-prosinac 2011. godine utrošeno je 
ukupno 142.000,00 kuna.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 400-01/12-01/06
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.                                                            

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

26.
 Na temelju članka 28. 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) 
i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
4/09), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 24. 
sjednici održanoj 18. travnja 2012. donijelo 
je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Progra-

ma uređenja prostora na području 
Grada Križevaca za 2011. godinu

I. 
 Usvaja se Izvješće o izvršenju 
Programa uređenja prostora na području 
Grada Križevaca za 2011. godinu koje se 
nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog 
Zaključka. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 363-01/11-01/17
URBROJ: 2137/02-04/2-12-3
Križevci, 18. travnja 2012.                                           

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

27.
 Na temelju članka 30. stavka 5. 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) 
i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
4/09), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 24. 
sjednici održanoj 18. travnja 2012. donijelo 
je

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u Gradu 

Križevcima  za 2011. godinu

I. 
 Usvaja se Izvješće o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u Gradu Križevcima  
za 2011. godinu koje se nalazi u prilogu i čini 
sastavni dio ovog Zaključka. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 363-01/12-01/17
URBROJ: 2137/02-04/2-12-1
Križevci, 18. travnja 2012.                                                       

                                 PREDSJEDNIK  
               Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
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28.
 Na temelju članka 28. 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) 
i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
4/09), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 24. 
sjednici održanoj 18. travnja 2012. donijelo 
je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Progra-

ma održavanja komunalne infrastrukture 
na području Grada Križevaca u 2011. 

godini 

I. 
 Usvaja se Izvješće o izvršenju 
Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Križevaca 
u 2011. godini koje se nalazi u prilogu i čini 
sastavni dio ovog Zaključka.  

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 363-01/12-01/17
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.                                                           

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

29.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 4/09), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja 
2012. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti gradonačelniku 

Grada Križevaca za sklapanje 
Aneks Ugovora o koncesiji

I.
 Daje se suglasnost gradonačelniku 
Grada Križevaca za sklapanje aneks 
Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti 
organizacije parkiranja na području Grada 
Križevaca s koncesionarom DVORAC d.o.o. 
Križevci.
 Zbog povećanja PDV-a s 23%  na 
25%,  Aneksom Ugovora umanjit će se 
koncesijska naknada za 1.417,61 kuna 
mjesečno, odnosno 17.011,37 kuna godišnje 
pa bi naknada iznosila 599,21 kunu godišnje 
po jednom parkirnom mjestu.
  

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 363-01/12-01/19
URBROJ: 2137/2-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.                                                         

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

30.
 Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona 
o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne 
novine" broj 26/11. i 12/12 ) i članka 18. 
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik 
Grada Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. 
travnja 2012. donijelo je

Z A K L J U Č A K
o predlaganju kandidata za izbor člana 
nadzornog odbora trgovačkog društva 
Križevački poduzetnički centar  d.o.o. 

Križevci

I.
 Predlaže se Skupštini trgovačkog 
društva Križevački poduzetnički centar d.o.o. 
Križevci da se za člana nadzornog odbora 
izabere Željka Piciga iz Križevaca, Pesek 
61.
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II.
 Ovaj Zaključak objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 080-01/12-01/05 
URBROJ: 2137/02-04/2-11-2
Križevci, 18. travnja 2012.   
         
                             PREDSJEDNIK  
          Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

31.  
 Na temelju članka  48. Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 30/01, 
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08,36/09. i 150/11) i  18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 4/09), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja 
2012. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti  gradonačelniku 
Grada Križevaca za donošenje Odluke 
o imenovanju ovlaštenih predstavnika 

naručitelja u postupku otvorenog 
postupka javne nabave za nabavu radova 
na izgradnji stanova za socijalne potrebe 

I.
 Daje se suglasnost gradonačelniku 
Grada Križevaca za donošenje Odluke 
o imenovanju ovlaštenih predstavnika 
naručitelja u postupku otvorenog postupka 
javne nabave za nabavu radova na izgradnji 
stanova za socijalne potrebe u naselju Karane, 
KLASA: 360-02/12-01/01URBROJ: 2137/2-
02/2-12-2.
 Predmet nabave odnosi se na izgradnju 
stanova za socijalne potrebe u naselju Karane. 
Nabava će se provesti kroz otvoreni postupak 
javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog 
sporazuma s jednim gospodarskim subjektom 
kroz dvije godine. 

 Procijenjena vrijednost  nabave je 
750.000,00 kn (bez PDV-a) za dvije godine, 
odnosno u ovoj godini se planiraju izvesti 
radovi u vrijednosti 460.000,00 kn (bez 
PDV-a).
II. 
 Ovaj Zaključak objavit će se u 
“Službenom vjesniku Grada Križevaca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 360-02/12-01/01
URBROJ: 2137/2-04/2-12-3
Križevci, 18. travnja 2012.                                                               

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

32.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja 
2012. godine donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Financijskog izvješća Dječjeg 

vrtića Križevci za 2011. godinu

I. 
 Usvaja se Financijsko izvješće 
Dječjeg vrtića Križevci za 2011. godinu koje 
se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog 
Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 601-01/12-01/09
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.                                                              

                                     PREDSJEDNIK
                            Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
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33.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja 
2012. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Financijskog izvješća Dječjeg 

vrtića Zraka sunca Križevci za 2011. 
godinu

I. 
 Usvaja se Financijsko izvješće 
Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci za 2011. 
godinu koje se nalazi u prilogu i čini sastavni 
dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 601-01/12-01/05
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.                                                            

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

34.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja 
2012. godine donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Financijskog izvješća Dječjeg 

vrtića Svetog Josipa za 2011. godinu

II.
 
 Ovaj Zaključak objavit će se u 

"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 601-01/12-01/04
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.                                                              

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

35.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada 
Križevaca“ broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja 
2012. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog 

izvješća Pučkog otvorenog učilišta
 Križevci za 2011. godinu

I. 
 Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko 
izvješće Pučkog otvorenog učilišta Križevci 
za 2011. godinu  koje se nalazi u prilogu i 
čini sastavni dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 612-01/12-01/09
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.                                                            

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

I. 
 Usvaja se Financijsko izvješće 
Dječjeg vrtića Svetog Josipa Križevci za 
2011. godinu koje se nalazi u prilogu i čini 
sastavni dio ovog Zaključka.
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36.
       Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja 
2012. donijelo je

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog 

izvješća Gradske knjižnice  "Franjo 
Marković" Križevci za 2011. godinu

I. 
 Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko 
izvješće Gradske knjižnice "Franjo Marković" 
Križevci za 2011. godinu  koje se nalazi u 
prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 612-01/12-01/10
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.                                                             

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

37.
       Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja 
2012. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog 

izvješća Gradskog muzeja
 Križevci za 2011. godinu

I. 
 Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko 
izvješće Gradskog muzeja Križevci za 2011. 
godinu koje se nalazi u prilogu i čini sastavni 
dio ovog Zaključka

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 612-01/12-01/08
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.                                                             

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

38.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja  
2012. donijelo je  

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog 

izvješća Vatrogasne zajednice 
Grada Križevaca za 2011. godinu

I. 
 Usvaja   se Izvješće o radu i 
Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice 
Grada Križevaca za 2011. godinu  koje 
se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog 
Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 214-01/12-01/02
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja  2012.                                                              

                                PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
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39.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja  
2012. donijelo je  

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog 

izvješća Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Križevaca za 2011. godinu

I. 
 Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko 
izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Križevaca za 2011. godinu koje se nalazi u 
prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 214-01/12-01/03
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja  2012.                                                            

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

40.
  Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18.  travnja  
2012. donijelo je  

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog 

izvješća Zajednice športskih udruga 
Križevci za 2011. godinu

I. 
 Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko 
izvješće Zajednice športskih udruga Križevci 
za 2011. godinu  koje se nalazi u prilogu i 
čini sastavni dio ovog Zaključka.

  

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 620-01/12-01/05
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja  2012.                                                                

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

41.
  Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja  
2012. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog 

izvješća Zajednice tehničke kulture 
 Križevci za 2011. godinu

I. 
 Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko 
izvješće Zajednice tehničke kulture Križevci 
za 2011. godinu koje se nalazi u prilogu i čini 
sastavni dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 630-01/12-01/01
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja  2012.                                                              

                                 PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r. 
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42.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja  
2012. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog 
izvješća Gradskog društva Crvenog križa

 Križevci za 2011. godinu

I. 
 Usvaja    se Izvješće o radu i 
Financijsko izvješće Gradskog društva 
Crvenog križa Križevci za 2011. godinu koje 
se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog 
Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 550-01/12-01/113
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja  2012.                                                          

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

43.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja 
2012. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Financijskog izvješća 
Osnovne škole Ljudevita Modeca 

Križevci za 2011. godinu

I. 
 Usvaja se Financijsko izvješće 
Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci 
za 2011. godinu koje se nalazi u prilogu i čini 
sastavni dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 602-01/12-01/12
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.                                                               

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

44.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja 
2012. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Financijskog izvješća 
Osnovne škole "Vladimir Nazor" 

Križevci za 2011. godinu

I. 
 Usvaja se Financijsko izvješće 
Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci za 
2011. godinu koje se nalazi u prilogu i čini 
sastavni dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 602-01/12-01/15
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.                                                              

                                 PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
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45.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja 
2012. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Financijskog izvješća 

Glazbene škole Alberta Štrige Križevci 
za 2011. godinu

I. 
 Usvaja se Financijsko izvješće 
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci za 
2011. godinu koje se nalazi u prilogu i čini 
sastavni dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 602-01/12-01/13
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.                                                              

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

46.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja 
2012. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Financijskog izvješća Centra 

za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju 
Križevci za 2011. godinu

I. 
 Usvaja se Financijsko izvješće Centra 
za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Križevci 
za 2011. godinu koje se nalazi u prilogu i čini 
sastavni dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 602-01/12-01/14
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.                                                          

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

47.
 Na temelju  članka 98. stavka 3. 
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 
86/09, 92/10. i 90/11), članka 22. Zakona 
o umjetničkom obrazovanju("Narodne 
novine" broj 130/11) i članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. travnja 
2012. donijelo je

Z A K L J U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Statuta Glazbene škole 
Alberta Štrige Križevci

I.
 Daje se prethodna suglasnost na 
prijedlog Statuta Glazbene škole Alberta 
Štrige Križevci KLASA: 012-03/12-01/01, 
URBROJ: 2137-47-12-1 koji je utvrdio 
Školski odbor Škole 29. ožujka 2012. 
godine.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 602-01/12-01/19 
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 18. travnja 2012.                                                                

                                  PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
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48.
 Na temelju članka 17. Pravilnika o 
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja ("Narodne novine" 
broj 40/08. i 44/08) i članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj4/09), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 24. sjednici održanoj 18. 
travnja 2012. donijelo je

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju člana 

Zapovjedništva civilne zaštite Grada 
Križevaca

I.
 BOŽIDAR ŠTUBELJ iz Križevaca 
razrješava se dužnosti člana Zapovjedništva 
civilne zaštite Grada Križevaca. 

II.
     Za člana Zapovjedništvo civilne 
zaštite Grada Križevaca imenuje se IVAN 
MUŽIĆ iz Velikog Ravna.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA

KLASA: 810-01/12-01/03
URBROJ: 2137/02- 04/2-12-1
Križevci, 18. travnja 2012.                                                           

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

AKTI GRADONAČELNIKA

5. 
 Na temelju članka 30. stavka 1. 
Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", 
broj: 106/99, 117/01, 36//02, 96/03, 174/04, 
38/09 i 80/10) i 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, dana 20. 4. 2012. donosi 

R J E Š E N J E
o imenovanju zapovjednika Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Križevaca

I.

 IVAN MATOSOVIĆ, magistar 
sigurnosti na području tehničkih znanosti – 
polje sigurnosti, iz Križevaca, Gundulićeva 
ulica 27, imenuje se za zapovjednika Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, s 
danom 1. lipnja 2012. godine, na mandat od 
četiri godine.

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

GRADONAČELNIK GRADA 
KRIŽEVACA

KLASA: 022-01/12-01/4
URBROJ: 2137/02-04/3-12-1
Križevci, 20. 4. 2012.
                                                                                                                                            
                              GRADONAČELNIK
                                      Branko Hrg,v.r.
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6. 
 Na     temelju članka 9. Odluke 
o osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj: 2/01 i 7/09) i Zaključka 
o predlaganju kandidata za izbor člana 
nadzornog odbora trgovačkog društva 
Križevački poduzetnički centar d.o.o. 
Križevci KLASA: 080-01/12-01/05 
URBROJ: 2137/02-04/2-11-2 od 18. travnja 
2012. godine, Skupština Društva dana 23. 
travnja 2012. godine donosi 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju člana Nadzornog odbora
"Križevačkog poduzetničkog centra" 

d.o.o. Križevci

I.

 U Nadzorni odbor "Križevačkog 
poduzetničkog centra" d.o.o. za razvoj 
poduzetništva, Križevci, Ivana Zakmardija 
Dijankovečkog 12, imenuje se:
 1.Željko Picig, Križevci, Pesek 61

II.
 Novo imenovani član iz točke 1. 
ovoga rješenja imenuje se na vrijeme do 
isteka mandata Nadzornog odbora, odnosno 
do 12. svibnja 2013. godine.

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

S K U P Š T I N A  D R U Š T V A

Križevci, 23. travnja 2012.   
      
                                PREDSJEDNIK
                                 Branko Hrg,v.r.

7. 
 Na temelju članka 48. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09 i 150/11) gradonačelnik Grada 
Križevaca na 36. sjednici Kolegija održanoj 
dana 11. 4. 2012. godine donio je 

Z A K L J U Č A K
o dodjeli Zahvalnice

I.
 Prigodom Dana Grada Križevaca 
dodjeljuju se Zahvalnice Gradonačelnika 
Grada Križevaca i to:

 1. 15. PROTUOKLOPNOJ 
TOPNIČKO – RAKETNOJ BRIGADI iz 
Križevaca u povodu 20. obljetnice ustroja, a 
temeljem postignuća tijekom Domovinskog 
rata, kao i u poslijeratnom razdoblju.

 2. UDRUZI ZA PROMICANJE 
ZNAMENITIH KRIŽEVČANA "DR. 
STJEPAN KRANJČIĆ" iz Križevaca za 
osobit doprinos promicanju duhovnog i 
kulturnog stvaralaštva u Križevcima.

II.
 Obrazloženja prijedloga iz točke 
1. prilažu se ovom Zaključku i čine njegov 
sastavni dio.

III.
 Zahvalnice će se dodijeliti na svečanoj 
sjednici Gradskog vijeća, za Dan Grada 24. 
travnja 2011. godine.

IV.
 Ovaj zaključak objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca."

KLASA: 612-01/12-01/12
URBROJ: 2137/02-04/3-12-1
Križevci, 11. 4. 2012.                                                               

                         GRADONAČELNIK
                               Branko Hrg,v.r.  


