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Članak 5.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
47.
Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona
o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13
i 152/14) i članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09 i
1/13), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 17.
sjednici održanoj 23. lipnja 2015. donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju troškova smještaja u privatne
ustanove socijalne skrbi
za starije i nemoćne osobe sa sjedištem na
području Grada Križevaca
Članak 1.
Grad Križevci (u daljnjem tekstu: Grad)
sufinancirat će troškove smještaja za korisnike s
prebivalištem na području Grada u privatne
ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne
osobe sa sjedištem na području Grada (u daljnjem
tekstu: troškovi smještaja) do 70% njihovih
kapaciteta.
Koprivničko-križevačka
županija
sudjelovat će u sufinanciranju troškova smještaja
sukladno Odluci o sufinanciranju troškova
smještaja u privatne ustanove socijalne skrbi za
starije i nemoćne osobe sa sjedištem na području
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj
15/14).
Članak 2.
Visina sufinanciranja troškova smještaja
ne može biti viša od vlastitog udjela korisnika,
odnosno 50% najniže cijene smještaja u
odabranoj ustanovi, a najviše do 2.000,00 kuna,
koji iznos u jednakim dijelovima čine sredstva
Grada i Koprivničko-križevačke županije.

Sredstva namijenjena za sufinanciranje
troškova smještaja doznačivat će se ustanovama
socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe na
temelju rješenja Upravnog odjela za društvene
djelatnosti Grada o sufinanciranju troškova
smještaja korisnika, sklopljenog ugovora između
korisnika i ustanove te mjesečnog zahtjeva za
sufinanciranje, s popisom korisnika.
Ustanove su dužne dostavljati Gradu
polugodišnja i godišnja izvješća o utrošku
sredstava iz stavka 1. ovog članka.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Zaključak o utvrđivanju standarda socijalne
usluge smještaja u Dom za starije i nemoćne
osobe u Križevcima za korisnike s prebivalištem
na području Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 1/12) te Pravilnik o
uvjetima, kriterijima, mjerilima i načinu
ostvarivanja prava na subvenciju ekonomske
cijene smještaja u Domu za starije i nemoćne
osobe u Križevcima KLASA: 550-01/13-01/98,
URBROJ: 2137/02-03/04-13-2 od 13. kolovoza
2013. godine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 550-01/15-01/66
URBROJ: 2137/02-03/4-15-1
Križevci, 23. lipnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedif,v.r.

Članak 3.
Uvjeti i način ostvarivanja prava na
sufinanciranje troškova smještaja utvrđeni su
Odlukom o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 2/14 i 2/15).
Članak 4.
Grad će zaključiti ugovor o poslovnoj
suradnji sa svim ustanovama koje ispunjavaju
uvjete iz članka 1. ove Odluke, a iskažu interes
temeljem poziva na suradnju.
Broj 2/15

48.
Na temelju članka 117. Zakona o
socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13. i
152/14) i članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09. i
1/13), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 17.
sjednici održanoj 23. lipnja 2015. donijelo je
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju
prava iz socijalne skrbi Grada Križevaca

5.

Članak 1.
U Odluci o ostvarivanju prava iz
socijalne skrbi Grada Križevaca ("Službeni
vjesnik Grada Križevaca" broj 2/14) članak 32.
mijenja se i glasi:
"Grad će sufinancirati najnižu cijenu
smještaja u odabranoj ustanovi za korisnike s
prebivalištem na području Grada u privatne
ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne
osobe sa sjedištem na području Grada (u daljnjem
tekstu: troškovi smještaja).
Visina sufinanciranja troškova smještaja
ne može biti viša od vlastitog udjela korisnika,
odnosno 50% najniže cijene smještaja u
odabranoj ustanovi, a najviše do 2.000,00 kuna,
koji iznos u jednakim dijelovima čine sredstva
Grada i Koprivničko-križevačke županije.
Visina sufinanciranja troškova smještaja
izračunava se kao razlika najniže cijene smještaja
u odabranoj ustanovi i ukupnih mjesečnih
prihoda korisnika.".

6.

7.

Članak 2.
Iza članka 32. dodaju se novi članci 32.a,
32.b, 32.c, 32.d, 32.e i 32.f koji glase:
"Članak 32.a
Pravo na sufinanciranje troškova
smještaja priznaje se korisnicima pod sljedećim
uvjetima:
1. Da imaju prebivalište na području Grada
najmanje posljednjih 5 godina,
2. Da imaju zaključen predugovor o
smještaju s odabranom ustanovom na
području Grada,
3. Da u posljednjih godinu dana do dana
podnošenja zahtjeva nije korisnik prava
na uslugu smještaja putem Centra za
socijalnu skrb te da već nije smješten po
privatnoj osnovi,
4. Da je osoba korisnik mirovine prema
Zakonu o mirovinskom osiguranju
("Narodne novine" broj 157/13, 151/14. i
33/15) starija od 65 godina ili je osoba
korisnik invalidske mirovine s najmanje
70 postotnom invalidnosti utvrđenoj od
nadležne Komisije neovisno o godinama
života ili da se radi o nemoćnoj osobi
Broj 2/15

8.

9.

kojoj je potrebna 24-satna skrb temeljem
medicinske dokumentacije,
Da su ukupni mjesečni prihodi korisnika,
umanjeni za ½ osnovice iz Odluke Vlade
Republike Hrvatske o osnovici za izračun
zajamčene
minimalne
naknade
("Narodne novine" broj 114/14) manji od
najniže cijene smještaja u odabranoj
ustanovi te da ne raspolaže ušteđevinom
većom od šest mjesečnih cijena
smještaja,
Da ukupna procijenjena vrijednost drugih
nekretnina koje posjeduje na području
Republike Hrvatske ne prelazi visinu šest
mjesečnih cijena smještaja, osim one
nekretnine u kojoj živi,
Da
nema
zakonskog
obveznika
uzdržavanja ili zakonski obveznik
uzdržavanja sa supružnikom i njihovom
uzdržavanom djecom ne ostvaruju
prihode po članu obitelji višim od iznosa
3 (tri) osnovice iz Odluke Vlade
Republike Hrvatske o osnovici za izračun
zajamčene minimalne naknade ili je
zakonski obveznik korisnik zajamčene
minimalne naknade Centra za socijalnu
skrb sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi
("Narodne novine" broj 157/13. i 152/14)
ili zakonski obveznik ima 70 postotnu
invalidnost utvrđenu od nadležne
Komisije zbog koje nije u mogućnosti
izvršavati svoju obvezu,
Da nema sklopljen ugovor o doživotnom
ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj
uzdržavanja,
Da u razdoblju od pet godina prije
podnošenja zahtjeva nije prodao ili
darovao imovinu, odrekao se prava na
nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni
dio, ako je od iznosa ostvarenog
prodajom ili iznosa koji odgovara visini
osnovice za plaćanje poreza na promet
darovane nekretnine ili nasljednog dijela
kojega se odrekao ili ustupio, mogao
financirati troškove smještaja.
Članak 32.b

Grad će, iznimno, za korisnika koji
udovoljava svim uvjetima iz članka 32.a ove
Odluke, a uz vlastiti udio i udio Grada nije u
mogućnosti osigurati dostatna sredstva za
smještaj po najnižoj cijeni u odabranoj ustanovi,
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podmiriti razliku sredstava koja nedostaju, ali uz
prethodni pristanak na upis prava zabilježbe
tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama
u vlasništvu korisnika, čime Grad ima pravo
povrata iznosa isplaćenih na ime sufinanciranja
usluge smještaja.
Pravo iz stavka 1. ovoga članka mogu
ostvariti korisnici:
1. koji prema procjeni nadležnog Centra
za socijalnu skrb nemaju potrebu
smještaja
sukladno
odredbama
Zakona o socijalnoj skrbi,
2. čija vrijednost nekretnine na koju
Grad upisuje zabilježbu prelazi
visinu 50 mjesečnih cijena smještaja.
Članak 32.c
Kao dokazi za ostvarivanje prava na
sufinanciranje troškova smještaja podnositelji
zahtjeva prilažu sljedeću dokumentaciju:
1. Predugovor o smještaju korisnika u
ustanovu,
2. Presliku osobne iskaznice za sve
članove kućanstva korisnika,
3. Uvjerenje
Policijske
uprave
koprivnički-križevačka,
Policijske
postaje Križevci o prebivalištu
korisnika,
4. Uvjerenje nadležnog Centra za
socijalnu skrb da u posljednjih
godinu dana od dana podnošenja
zahtjeva nije korisnik prava na bilo
koji oblik smještaja,
5. Procjenu nadležnog Centra za
socijalnu skrb da korisnik nema
potrebu
smještaja
sukladno
odredbama Zakona o socijalnoj skrbi,
6. Presliku rješenja o mirovini,
7. Liječničku dokumentaciju i potvrdu
liječnika o potrebi smještaja u
ustanovu radi 24 satne skrbi o
bolesniku,
8. Potvrdu Porezne uprave o visini
dohotka i primitaka za:
a) sve članove kućanstva korisnika,
b) obveznika uzdržavanja i njegovog
supružnika,
9. Povijesni vlasnički list u posljednjih
pet godina nadležnog Zemljišnoknjižnog odjela za sve članove
kućanstva korisnika,
10. Uvjerenje o posjedovanju nekretnina
nadležne Uprave za katastar za:
a) sve članove kućanstva korisnika,
Broj 2/15

b) obveznika uzdržavanja i njegovog
supružnika,
11. Uvjerenje nadležnog Centra za
socijalnu skrb da je zakonski
obveznik
uzdržavanja
korisnik
zajamčene minimalne naknade,
12. Rješenje nadležne Komisije o 70 i
više postotnoj invalidnosti zakonskog
obveznika uzdržavanja,
13. Potvrdu Porezne uprave o otuđenju
nekretnina i pokretnina u posljednjih
pet godina prije podnošenja zahtjeva
za sve članove kućanstva,
14. Potvrdu
nadležnog
Zemljišnoknjižnog odjela o zabilježbi ugovora
o doživotnom ili dosmrtnom
uzdržavanju u posljednjih pet godina
prije podnošenja zahtjeva,
15. Procjenu ovlaštenog vještaka o
vrijednosti
druge
nekretnine
korisnika,
16. Procjenu ovlaštenog vještaka o
vrijednosti nekretnine u kojoj
korisnik živi,
17. Prethodnu suglasnost korisnika na
upis prava zabilježbe na imovini,
18. Izjavu pod materijalnom i kaznenom
odgovornosti, ovjerena kod javnog
bilježnika:
a) da nema zakonskih obveznika
uzdržavanja odnosno ako zakonski
obveznik postoji da nije u
mogućnosti
podmiriti
troškove
smještaja,
b) nema sklopljen ugovor o
doživotnom
ili
dosmrtnom
uzdržavanju te da u
razdoblju od pet godina prije
podnošenja zahtjeva nije prodao,
darovao ili se
odrekao prava na nasljeđivanje
imovine,
c) o posjedovanju ušteđevine za
korisnika te obveznika uzdržavanja i
njegovog
supružnika,
19. Ostalu dokumentacija po zahtjevu
Upravnog odjela.
Članak 32.d
Postupak za ostvarivanje prava na
sufinanciranje troškova smještaja pokreće se na
zahtjev korisnika s priloženom dokumentacijom.
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Zahtjev korisnika iz stavka 1. ovog
članka, ispunjen i potpisan na propisanom
obrascu, ustanova s kojom je potpisan
predugovor, uz popratni dopis, dostavlja
Upravnom odjelu.
Članak 32.e
Upravni odjel obrađuje pristigle zahtjeve
i upućuje ih na razmatranje tročlanom
Povjerenstvu koje imenuje gradonačelnik.
Povjerenstvo razmatra svaki pojedini
zahtjev, utvrđuje da li je uz zahtjev priložena sva
potrebna dokumentacija, traži eventualnu dopunu
dokumentacije ili intervju s podnositeljem
zahtjeva te nakon utvrđivanja svih činjenica daje
prijedlog za rješavanje Upravnom odjelu.
Članak 32.f
Rješenje o ostvarivanju prava na
sufinanciranje troškova smještaja u prvom
stupnju donosi Upravni odjel u roku od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva.
O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovog
članka odlučuje nadležno upravo tijelo
Koprivničko-križevačke županije.
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.".

Članak 1.
Odlukom o izradi IV. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Križevaca – (u
daljnjem tekstu: Odluka) započinje postupak
izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Križevaca („Službeni vjesnik
Grada Križevaca“, broj: 3/05, 1/07, 1/09, 1/11,
1/13, 4/14), (u daljnjem tekstu: Prostorni plan).
I.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJE
IZMJENA
I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA GRADA KRIŽEVACA

Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: ID PPUG) je
Zakon o prostornom uređenju (u daljnjem tekst:
Zakon), sukladno kojem je definiran način izrade
i donošenja izmjena i dopuna prostornih planova
jedinica lokalne samouprave, kao i nadležnost
Gradskog vijeća Grada Križevaca za donošenje
Prostornog plana.
II.

RAZLOZI DONOŠENJA ID PPUG

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 550-01/15-01/6
URBROJ: 2137/02-03/4-15-1
Križevci, 23. lipnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč. spec. ing. aedif,v.r.
49.
Temeljem članka 86. i članka 87. st. 1.
Zakona o prostornom uređenju ("Narodne
novine" broj 153/13) i članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca",
broj 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 17. sjednici održanoj 23. lipnja
2015. donijelo je
ODLUKU
O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA KRIŽEVACA
Broj 2/15

Članak 3.
Razlog za pokretanje postupka izrade i
donošenja ID PPUG proizlazi iz potrebe
usklađenja Prostornog plana s važećim propisima
zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, te
inicijativa za pokretanje ID PPUG podnijetih
Gradu prema članku 85. Zakona, podnijetih od
strane građana i gospodarskih subjekata.
Prema inicijativama danim prema članku
86. traži se:
usklađenje Prostornog plana sa Zakonom o
održivom
gospodarenju
otpadom
(„Narodne novine“ broj 94/13) u odnosu
na obvezu jedinica lokalne samouprave
da definira lokacije za građevine za
gospodarenje
otpadom
u
svom
prostornom planu, prema traženju
Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode,
određivanje
izdvojenih
lokacija
za
gospodarenje otpadom,
proširenje građevinskih područja naselja
Križevci, Bojnikovec, Cubinec, Lemeš,
Sveta Helena, Mali Potočec, Veliki
Potočec,
usklađenje s propisima nacionalne razine koji
su se u međuvremenu izmijenili, a
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njihova primjena se odražava na
prostorno
planiranje
i
provedbu
dokumenata prostornog uređenja –
podaci od tijela s javnim ovlastima će se
slanjem upita za zahtjeve za izradu
Prostornog plan, sukladno članku 90.
Zakona.
III.

OBUHVAT ID PPUG
Članak 4.

Obuhvat ID PPUG u odnosu na
usklađenje sa Zakonom i evidentiranje
građevinskih područja u kartografskim prikazima
mjerila 1:25.000 odnosi se na ukupno područje
Grada, ali se sam postupak izmjene građevinskih
područja naselja navedenih u članku 3. ove
Odluke odnosi na izmjenu i dopunu samo onih
kartografskih prikaza građevinskih područja
naselja kojima se mijenjaju granice.
IV.

V.

Članak 6.
Cilj izrade ID PPUG je usklađenje sa
zakonskim propisima koji se odnose na
gospodarene otpadom, usklađenje Prostornog
plana sa stvarnim stanjem u dijelu koji se odnosi
na evidentiranje ozakonjenih zgrada, kao i
osiguranje mogućnosti proširenja pojedinih
postojećih gospodarskih djelatnosti.
Ovakvim ID PPUG se koncept osnovnog
Prostornog plana ne mijenja.
VI.

SAŽETA OCJENA STANJA U
OBUHVATU ID PPUG
Članak 5.

III. ciljane izmjene PPUG Križevaca
izrađene su 2014. godine, i to isključivo u odnosu
na korekciju Prostornog plana prema idejnom
projektu drugog kolosijeka željezničke pruge od
značaja za međunarodni promet M201 –
(Gyekenyes) – Državna granica – Botovo –
Koprivnica – Dugo Selo), te korekciju cestovnih
prometnica i cestovnih prijelaza preko
željezničke pruge M201 na području Grada
Križevaca.
Ni u prethodnim ID PPUG granice
građevinskih područja nisu mijenjane, osim u
dijelu izdvojenih gospodarskih zona ukoliko ih je
trebalo uskladiti s nacionalnim propisima i
infrastrukturnim koridorom, odnosno odlukom o
zaštiti izvorišta.
Za pojedine u međuvremenu legalizirane
gospodarske objekte, neusklađenost stvarnog
stanja s prostorno-planskom dokumentacijom
predstavlja prepreku kandidiranju na sredstva
potpore iz europskih fondova, te su takvi subjekti
zainteresirani za reviziju prostorno - planske
dokumentacije, kako bi mogli legalno konkurirati
na natječaje za europska sredstva.

CILJEVI I PROGRAMSKA
POLAZIŠTA ID PPUG

POPIS SEKTORSKIH
STRATEGIJA, PLANOVA,
STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENATA PROPISANIH
POSEBNIM ZAKONIMA
KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU
S KOJIMA SE UTVRĐUJU
ZAHTJEVI ZA IZRADU ID PPUG

Članak 7.
Koristit će se podaci Katastarskog
operata za prikaz građevinskih područja.
Posebne uvjete definirat će tijela s javnim
ovlastima, sukladno članku 86. Zakona.

VII.

NAČIN PRIBAVLJANJA
STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.

Stručna rješenja za izradu ID PPUG
izraditi će ovlašteni izrađivač ID PPUG, prema
posebnim uvjetima prikupljenim u postupku
izrade ID PPUG.
VIII.

POPIS JAVNOPRAVNIH
ODREĐENIH POSEBNIM
PROPISIMA KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU ID
PPUG, TE DRUGIH SUDIONIKA
KORISNIKA PROSTORA KOJI
TREBAJU SUDJELOVATI U
IZRADI PROSTORNOG PLANA
Članak 9.

Javnopravna tijela i osobe kojima se
upućuju pozivi za izdavanje zahtjeve za izradu ID
PPUG, prema članku 90. Zakona, su:
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MINISTARSTVA I UPRAVNA TIJELA
1. Ministarstvo pomorstva, prometa i
infrastrukture, Prisavlje 14, 10000
Zagreb
2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 6, 43
000 Bjelovar
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,
Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta
41, 10000 Zagreb
4. Ministarstvo
poljoprivrede,
Uprava
šumarstva,lovstva i drvene industrije,
Planinska 2 a, 10000 Zagreb
5. Ministarstvo poljoprivrede, Ul. Grada
Vukovara 78, Zagreb
6. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU
Koprivničko-križevačka, Trg Eugena
Kumičića 18, 48 000 Koprivnica
7. Koprivničko-križevačka
županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode,
Ispostava Križevci, I.Z.Dijankovečkog
18, 48 260 Križevci
8. Koprivničko-križevačka
županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode,
Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu
prirode, A. Nemčića 5/1, 48 000
Koprivnica
DRŽAVNE AGENCIJE I JAVNE
USTANOVE
9. Državni zavod za zaštitu prirode,
Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb
10. Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured za zaštitu i spašavanje,
Hrvatske državnosti 7, 48 000
Koprivnica
11. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne
djelatnosti, R.Frangeša Mihanovića 9,
Zagreb
12. Hrvatske
vode
VGI
„ČesmaGlogovnica“, V. Lisinskog 4c, 43 000
Bjelovar
13. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području
Koprivničko – križevačke županije, A.
Nemčića 5, 48 000 Koprivnica
14. Zavod
za
prostorno
uređenje
Koprivničko-križevačke
županije,
Florijanski trg 4/I, 48 000 Koprivnica
Broj 2/15

15. Županijska uprava za ceste Koprivničkokriževačke županije, I.Z.Dijankovečkog
3, 48 260 Križevci
TVRTKE
UPRAVLJANJE
SUSTAVIMA

ZA
GRADNJU
I
INFRASTRUKTURNIM

16. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i
projektiranje, Vončinina 3, Zagreb
17. HŽ infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva
12, Zagreb
18. Hrvatske šume d.o.o. Uprava Šuma
Koprivnica,
Šumarija
Križevci,
Tomislavova 114, 48 260 Križevci
19. Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.,
Grdenićeva 7, 48 260 Križevci
20. Radnik-Plin d.o.o., Tomislavova 45, 48
260 Križevci
21. Udruga
pokretnih
komunikacija
Hrvatske, Šrapčeva 5/I, 10 000 Zagreb
22. HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.,
Sektor za tehničku potporu, Služba za
pripremu izgradnje i izgradnju, Kupska
bb, 10 001 Zagreb
23. HEP Operator distribucijskog sustava,
Elektra Bjelovar, Pogon Križevci, Trg
Svetog Florijana 3, 48 260 Križevci
24. JANAF, Miramarska cesta 24, Zagreb
25. INA – industrija nafte d.d., Sektor
istraživanja i proizvodnje nafte i plina za
jugoistočnu Europu, Zagreb, Avenija
Većeslava Holjevca 10, p. p. 555, 10
002 Zagreb
26. PLINACRO d.o.o., Sektor transporta
plina, Savska cesta 88a, Zagreb
OSTALI
27. Gradske četvrti
28. Mjesni odbori
Članak 10.
Rok za dostavu zahtjeva za izradu ID
PPUG od strane javnopravnih tijela i osoba
nositelju izrade ID PPUG je 30 dana od dana
primitka poziva za njihovo izdavanje.
Način postupanja javnopravnih tijela i
osoba iz članka 9. ove Odluke u postupku
izdavanja zahtjeva za izradu prostornog plana
propisan je člancima 90. i 91. Zakona.
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IX.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU ID
PPUG

Križevci, 23. lipnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedif,v.r.

Članak 11.
Izrada ID PPUG se dijeli više faza i to:
I FAZA
Prikupljanje zahtjeva za
izradu ID PPUG
II FAZA
Izrada stručnih rješenja
ID PPUG i provedba stručne rasprave
III FAZA
Izrada i utvrđivanje
prijedloga ID PPUG za javnu raspravu
IV FAZA
Provedba javne rasprave
i izrada izvješća o javnoj raspravi
V FAZA
Izrada nacrta konačnog
prijedloga ID PPUG
VI FAZA
Utvrđivanje
konačnog
prijedloga ID PPUG
VII FAZA
Usvajanje ID PPUG i
objava u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".
Članak 12.
Planirani rokov završetka izrade ID
PPUG je 30. studeni 2015.
Rokovi se mogu produžiti u slučaju
potrebe ponavljanja javne rasprave ili iz nekog
drugog opravdanog razloga.
Članak 13.
X.

IZVORI FINANCIRANJA
IZRADE ID PPUG

Izmjena i dopuna Prostornog plana
financirat će se iz Proračuna Grada Križevaca.
XI.

ZAVRŠNE ODREDBE

50.
Na temelju članka 86.a Zakona o
proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.,
136/12. i 15/15.) i članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj 4/09. i 1/13.), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 17. sjednici održanoj 23. lipnja
2015. godine donijelo je
ODLUKU O KRATKOROČNOM
ZADUŽIVANJU GRADA KRIŽEVACA
Članak 1.
Grad Križevci zadužuje se uzimanjem
kratkoročnog kredita kod
Privredne banke
Zagreb na rok do 12 mjeseci u iznosu
3.000.000,00 kuna. (tri miliona kuna) .
Članak 2.
Kratkoročni kredit iz članka 1. Ove
Odluke odobrava se uz sljedeće uvjete:
1.
2.
3.

Rok povrata

4.

Način povrata

5.

Plaćanje kamate
1. osnovica
TZ MF 91 DAN
Kamatna
stopa:
2. marža

Članak 14.
Sukladno članu 90. Zakona ova Odluka
dostavlja se javnopravnim tijelima i osobama
navedenim u članku 9. ove Odluke zajedno s
pozivom za izdavanje zahtjeva za izradu
Prostornog plana.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom vjesniku Grada
Križevaca“.

Iznos kredita u kunama
Valuta kredita

6.

7.
8.
9.
10.

11.

Ukupno kamatna stopa
Interkalarna kamata
Troškovi obrade kredita
Ostali troškovi
Efektivna kamatna stopa
Cijena ponude:
- ukupni iznos kamate
- ukupni iznos svih
naknada i troškova
UKUPNO

3.000.000,00
Hrvatska kuna
(HRK)
1 godina
Mjesečno –
odredit će se
ugovorom
Tromjesečno
0,28%
2,80%
3,08%
3,08%
0,20%
3,48%
50.071,39 HRK
6.000,00 HRK
56.071,39 HRK

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 350-01/15-01/10
URBROJ: 2137/02-02/01-15-2
Broj 2/15
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Članak 3.
Kratkoročni kredit će se koristiti za
tekuću likvidnost zbog različite dinamike priljeva
sredstava i dospijeća obveza.
Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada
Križevaca da zaključi ugovore o kratkoročnom
kreditu sukladno uvjetima iz članka 2. ovog
govora.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana
od dana objave u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 403-01/15-01/1
URBROJ: 2137/02-01/1-15-4
Križevci, 23. lipnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedif,v.r.

51.
Na temelju članka 64. stavka 2. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.,
136/12. i 15/15.) i članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj 4/09. i 1/13.) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 17. sjednici održanoj 23. lipnja
2015. donijelo je
ODLUKU
o načinu raspolaganja komanditnim ulogom u
VISIA CROATICA d.o.o. k.d.
Članak 1.
Komanditni ulog Grada Križevaca u
komanditnom društvu VISIA CROATICA d.o.o.
k.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulici Ivana Lučića
2a, OIB: 36261336494, u vrijednosti 20.000,00
kuna
(slovima:
dvadesettisućakuna),
komplementar VISIA CROATICA d.o.o. sa
sjedištem u Zagrebu, Ulica baruna Trenka 4,
OIB: 93610253794, može koristiti isključivo u
svrhu kupnje dionica trgovačkog društva
IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., sukladno uvjetima
Odluke Vlade Republike Hrvatske o prodaji
157.997
dionica
trgovačkog
društva
IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. sa sjedištem u
Broj 2/15

Zagrebu,
Rockefellerova
OIB:19458766639.

br.

2,

Članak 2.
Ukoliko Vlada Republike Hrvatske ne
prihvati ponudu VISIA CROATICA d.o.o. radi
kupnje dionica IMUNOLOŠKOG ZAVODA
d.d., komanditni ulog biti će vraćen Gradu
Križevcima u roku 30 dana od dana konačnosti
odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je
odbijena ponuda VISIA CROATICA d.o.o.,
umanjen za iznos bankovnih naknada radi
prijenosa sredstava.
Članak 3.
Iznimno, ako Vlada Republike Hrvatske
ponudu VISIA CROATICA d.o.o. prihvati kao
najpovoljniju, a ista ne uspije u ugovorenom roku
prikupiti i uplatiti cjelokupan ponuđeni iznos radi
kupnje dionica IMUNOLOŠKOG ZAVODA
d.d., komanditni ulog Grada Križevaca umanjiti
će se razmjerno njegovoj visini, u odnosu na
visinu ponudbenog jamstva od 500.000,00 kuna s
obzirom da u navedenom slučaju Vlada
Republike
Hrvatske
ponudbeno
jamstvo
zadržava.
Članak 4.
Najkasnije u roku od 60 dana od dana
donošenja odluke o odabiru najboljeg
ponuditelja, sklopit će se ugovor o prodaji i
prijenosu dionica s najboljim ponuditeljem,
sukladno zakonskim odredbama.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 400-06/15-01/19
URBROJ: 2137/1-02/17-15-5
Križevci, 23. lipnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec.in.aedif,v.r.

52.
Na temelju članka 64. stavka 2. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.,
136/12. i 15/15.) i članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
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broj 4/09. i 1/13.) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 17. sjednici održanoj 23. lipnja
2015. donijelo je
ODLUKU
o kupnji poslovnih udjela u društvu Radio
Križevci d.o.o.

1/13), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 17.
sjednici održanoj 23. lipnja 2015. donijelo je
ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta na području
Gospodarske zone Gornji Čret

Članak 1.

I.

Grad Križevci udjeličar je u društvu
Radio Križevci d.o.o. za radijsku i televizijsku
djelatnosti, OIB 91853331754, Križevci, Antuna
Gustava Matoša 3 (u daljnjem tekstu: Društvo), u
kojem posjeduje 30,8% udjela te će otkupiti od
Franje Valjka iz Zagreba, Voćarska cesta 37,
OIB: 04219245443, 25 (dvadesetipet) poslovnih
udjela u Društvu, odnosno 10% udjela, radi
ostvarivanja svog interesa da poveća udio u
vlasništvu Društva.

Temeljem provedenog Javnog natječaja
za prodaju ili osnivanje prava građenja na
građevinskom zemljištu na području gospodarske
zone Gornji Čret, odobrava se ponuditelju
WATROPUR d.o.o., Franje Markovića 27, 48
260 Križevci,OIB:23178092396 , prodaja dijela
kčbr. 14120/1 k.o. Križevci u površini od 10 000
m2, po cijeni od 60 kn/m2, odnosno sveukupni
iznos od 600.000,00 kuna.
Ponuditelju je u cijenu zemljišta
uračunata i angažirana snaga na parceli od 40 kw
električne energije, te ima pravo na ostale
olakšice predviđene Programom raspolaganja
gospodarskom zonom Gornji Čret. Sukladno
investicijskom programu koji je priložio ponudi
na predmetnoj parceli obavljat će djelatnost
proizvodnje
modernih
ekoloških
niskotemperaturnih sušara za sušenje muljeva iz
obrade otpadnih voda industrije i gradova.

Članak 2.
Nominalna
vrijednost
svakog
pojedinačnog udjela iz članka 1. ove Odluke je
200,00 kn, što ukupno, za 25 poslovnih udjela
iznosi 5.000,00 kn (pettisućakuna).
Članak 3.
Ugovor o prijenosu poslovnih udjela iz
članka 1. Ove Odluke s Franjom Valjkom, kao
prodavateljem, sklapa gradonačelnik Grada
Križevaca.
Članak 4.

Sukladno točki I. ove Odluke ovlašćuje
se gradonačelnik Grada Križevaca za sklapanje
kupoprodajnog ugovora.

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

III.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 402-01/15-01/8
URBROJ: 2137/02-04/03-15-1
Križevci, 23. lipnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec.in.aedif,v.r.

II.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 944-01/15-01/1
URBROJ: 2137/2-04/03-15-2
Križevci, 23. lipnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedi,v.r.

53.
Na temelju članka 391. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09 i
143/12) i članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09 i
Broj 2/15

54.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 16. sjednici održanoj 6. svibnja
2015. godine donijelo je
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju u Komunalnom
poduzeću d.o.o.
1. Gradsko vijeće Grada Križevaca
prihvaća izvješće o stanju u Komunalnom
poduzeću d.o.o. Križevci (u daljnjem tekstu:
Društvo).
2. Društvo ostvaruje svoje temeljne
zadaće sukladno Zakonu o komunalnom
gospodarstvu kao i drugim zakonskim propisima.
3. Konstatira se da Društvo posluje
stabilno, a osnovni financijski pokazatelji
potvrđuju da Društvo ima temelja za daljnje
ulaganje i razvoj.
4. Društvo iznimno uspješno posluje u
posljednje 3 godine i to kao posljedica
prepoznavanja poslovnih prilika. U tom razdoblju
Društvo isplaćuje i dobit svojim vlasnicima.
5. Uprava društva u cijelosti provodi
godišnje Poslovne planove usvojene od strane
Skupštine društva.
6. Nadzorni odbor redovito nadzire rad
Komunalnog poduzeća o čemu se sastavlja
godišnje Izvješće Skupštini društva.
7. Na temelju dodijeljenih mnogobrojnih
nagrada i priznanja, uspješne suradnje sa školama
i vrtićima i drugim javnim institucijama od
interesa za lokalnu zajednicu, temeljem ocjene
građana, te drugim pokazateljima, Gradsko vijeće
ocjenjuje da je cjelokupno stanje u Društvu
iznimno pozitivno.
8. Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 021-05/15-01/14
URBROJ: 2137/02-04/2-15-2
Križevci, 6. svibnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedif,v.r.

55.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 16. sjednici održanoj 6. svibnja
2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izgradnji teniskih terena
Broj 2/15

I.
Gradsko vijeće Grada Križevaca prihvaća
izvješće o izgradnji teniskih terena te konstatira
da je Teniski klub Križevci u potpunosti izgradio
dva teniska terena nad kojima je postavljena
javna rasvjeta kao i teniski zid neposredno uz
terene. Teniski tereni izgrađeni su u Križevcima,
Ul. kralja Tomislava na zemljištu vlasništvo
Komunalnog
poduzeća
d.o.o.
Križevci
financijskim sredstvima od sponzorstva i
donacija te vlastitim sredstvima i radom
Teniskog kluba Križevci. U izgradnju i
opremanje teniskih terena do sada su uložena
značajna sredstva u iznosu od 678.280 kuna.
Nadalje, konstatira se da je u tijeku
izgradnja zgrade (klupske prostorije, sanitarni
prostori, spremište sportske opreme i terasa) za
potrebe Kluba te treći teniski teren.
II.
Interes Grad Križevaca je razvoj teniskog
sporta i dovršetak izgradnje teniskog terena i
ostalih objekata iz točke I. ovoga Zaključka, a
naročito s obzirom da je Teniski klub Križevci
članica Zajednice športskih udruga Grada
Križevaca i da je usredotočen na rad s djecom i
mladima pa će se stoga za te namjene u
Proračunu Grada Križevaca osigurati nedostajuća
sredstva u iznosu od cca. 70.000 kuna.
Nakon dovršetka izgradnje teniskih
terena i drugih pripadajućih objekata isti će se
dati na upravljanje pravnoj osobi koja će
upravljati svim sportskim objektima na području
Grada Križevaca.
III.
Zadužuje se Upravni odjel za društvene
djelatnosti da prati natječaje i sudjeluje u
pripremi i provedbi projekta izgradnje dvorane za
tenis te u pripremi aplikacije prema EU
fondovima.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

se

u

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 021-05/15-01/14
URBROJ: 2137/02-04/2-15-3
Križevci, 6. svibnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedif,v.r.
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56.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 16. sjednici održanoj 6. svibnja
2015. donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Prijedloga za prodaju nekretnina u
vlasništvu Grada Križevaca
I.
Prihvaća se Prijedloga za prodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Križevaca putem
javnog natječaja i to:
1. Jednosobni stan u zgradi u Ulici Ivana
Zakmardija Dijankovečkog 5 u Križevcima na I.
katu, ukupne površine 31,42 m2.
Početna cijena utvrđena od strane
ovlaštenog vještaka sveukupno iznosi
21.877,30 € ili 167.798,89 kn (700,30 €/m2).
2. Dvosobni stan u zgradi u Ulici Petra
Zrinskog 8a u Križevcima na I. katu, ukupne
površine 56,00 m2.
Početna cijena utvrđena od strane
ovlaštenog vještaka sveukupno iznosi
45.986,32 € ili 352.715,05 kn (821,18
€/m2).
3. Trosobni stan u zgradi u Ulici Petra
Zrinskog 4 u Križevcima u potkrovlju, ukupne
površine 47,95 m2. Za predmetnu zgradu nije
provedeno etažno vlasništvo.
Početna cijena utvrđena od strane
ovlaštenog vještaka sveukupno iznosi
28.828,77 € ili 221.116,65 kn (601,23
€/m2).
4. Jednu četvrtinu poslovnog prostora na
Trgu Antuna Nemčića u Križevcima u prizemlju
koji se sastoji od poslovnog prostora površine
53,38 m2 i poslovnog prostora površine 59,70
m2, ukupne površine 113,08 m2.
Procijenjena vrijednost cjelokupnog
poslovnog prostora od strane ovlaštenog vještaka
za iznosi 108.504,84 € ili 832.232,12 kn (959,54
€/m2).
Početna cijena za ¼ poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Križevaca iznosi
27.126,20 € ili 208.058,00 kn.

Broj 2/15

Javni natječaji provest će se sustavom
zatvorenih
ponuda,
a
najpovoljnijim
natjecateljem smatrat će se onaj tko ponudi
najvišu kupoprodajnu cijenu, te zadovoljava sve
uvjete natječaja. Natječaji će se ponavljati do
prodaje navedenih nekretnina.
II.
Ovaj Zaključak objavit će
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

se

u

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 940-01/15-01/25
URBROJ: 2137/02-04/2-15-2
Križevci, 6. svibnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić struč.spec.ing.aedif,v.r.

57.
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,
150/11, 144/12 i 19/13) i članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 16. sjednici održanoj 6.
svibnja 2015. donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada
Križevaca za sklapanje Ugovora o zajedničkom
nastupu u provedbi projekta rekonstrukcije
Potočke ulice u Križevcima
I.
Daje se suglasnost gradonačelniku Grada
Križevaca za sklapanje Ugovora o zajedničkom
nastupu u provedbi projekta
rekonstrukcije
Potočke ulice u Križevcima.
II.
Sukladno Ugovoru o zajedničkom
nastupu, zajednički interes u realizaciji projekta
za rekonstrukciju Potočke ulice u Križevcima
imaju: Grad Križevci za izgradnju nogostupa,
Komunalno poduzeće za izgradnju sustava za
oborinsku odvodnju i Županijska uprava za ceste
za rekonstrukciju županijske ceste ŽC 2210.
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III.
Procijenjena vrijednost projekta za
rekonstrukciju Potočke ulice u Križevcima je
2.185.000,00 kn bez PDV-a. Od navedene
procijenjene vrijednosti u proračunima ugovornih
stranaka osigurani su sljedeći iznosi:
Grad Križevci iznos od 385.000,00 kn
Komunalno poduzeće iznos od
800.000,00 kn
Županijska uprava za ceste u iznosu od
1.000.000,00 kn.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

se

u

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 406-01/15-01/8
URBROJ: 2137/02-04/2-15-3
Križevci, 6. svibnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedif,v.r.

Nabava će se provesti postupkom tzv.
"bagatelne nabave" pozivom o dostavi ponuda od
tri ponuditelja.
Procijenjena
vrijednost
nabave
je
385.000,00 kn (bez PDV-a).
III.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja su:
1. Suzana Blažević Glavosek, viša
stručna suradnica za javnu nabavu,
Zamjenica za slučaj spriječenosti: Stela
Plantić, vanjska članica;
2. Ivan Vuk, zamjenik gradonačelnika,
Zamjenica za slučaj spriječenosti: Marina
Lukačić Jakopec;
3. Dragutin Andrić, viši referent za
poslove gradonačelnika Grada,
Zamjenica za slučaj spriječenosti: Ivanka
Piškorić, vanjska članica.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

se

u

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
58.
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,
150/11, 144/12 i 19/13) i članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 16. sjednici održanoj 6.
svibnja 2015.donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada
Križevaca za donošenje Odluke o imenovanju
ovlaštenih predstavnika tzv. "bagatelne nabave"
za izgradnju nogostupa
u Potočkoj ulici u Križevcima
I.
Daje se suglasnost gradonačelniku Grada
Križevaca za donošenje Odluke o imenovanju
ovlaštenih predstavnika tzv. "bagatelne nabave"
za izgradnju nogostupa u Potočkoj ulici u
Križevcima.
II.
Predmet nabave se odnosi na izgradnju
nogostupa u Potočkoj ulici u Križevcima.
Broj 2/15

KLASA: 406-01/15-01/8
URBROJ: 2137/02-04/2-15-3
Križevci, 6. svibnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedif,v.r.

59.
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,
150/11, 144/12 i 19/13) i članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 16. sjednici održanoj
6.svibnja 2015. donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada
Križevaca za donošenje Odluke o imenovanju
ovlaštenih predstavnika tzv. "bagatelne nabave"
za rekonstrukciju zgrade 1 u Cubincu
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I.
Daje se suglasnost gradonačelniku Grada
Križevaca za donošenje Odluke o imenovanju
ovlaštenih predstavnika tzv. "bagatelne nabave"
za rekonstrukciju zgrade 1 u Cubincu (kuća u
nizu sa tri stana).
II.
Predmet
nabave
odnosi
se
na
rekonstrukciju zgrade 1 u Cubincu (kuća u nizu
sa tri stana).
Nabava će se provesti postupkom tzv.
"bagatelne nabave" pozivom o dostavi ponuda od
tri ponuditelja.
Procijenjena vrijednost nabave je
350.000,00 kn (bez PDV-a).
III.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja su:
1. Suzana Blažević Glavosek, viša
stručna suradnica za javnu nabavu,
Zamjenica za slučaj spriječenosti: Stela
Plantić, vanjska članica;
2. Ivan Vuk, zamjenik gradonačelnika,
Zamjenica za slučaj spriječenosti: Marina
Lukačić Jakopec;
3. Dragutin Andrić, viši referent za
poslove gradonačelnika Grada,
Zamjenica za slučaj spriječenosti: Ivanka
Piškorić, vanjska članica.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

se

u

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 406-01/15-01/8
URBROJ: 2137/02-04/2-15-3
Križevci, 6. svibnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedif,v.r.

60.

Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 17. sjednici održanoj 23.
lipnja 2015. donijelo je

Broj 2/15

ZAKLJUČAK
o minimalnim uvjetima za sklapanje ugovora
o sufinanciranju troškova smještaja u
privatne ustanove socijalne skrbi za starije i
nemoćne osobe sa sjedištem na području
Grada Križevaca
I.
Grad Križevci će, radi provedbe
odredbi Odluke o sufinanciranju troškova
smještaja u privatne ustanove socijalne skrbi
za starije i nemoćne osobe sa sjedištem na
području Koprivničko-križevačke županije
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije" broj 15/14), Odluke o
sufinanciranju troškova smještaja u privatne
ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne
osobe sa sjedištem na području Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj 2/15) i Odluke o
ostvarivanju prava iz socijalne skrbi rada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" br. 2/14 i 2/15),
ponuditi
poslovnu suradnju privatnim ustanovama
socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe
koje u trenutku donošenja ovog Zaključka
imaju sjedište na području Grada, a to su:
1. Dom za starije i nemoćne osobe Dom
sestre Jadranke,
Čabraji 36, OIB: 00027265988;
MBU: 0221-0101;
2. Dom za starije i nemoćne odrasle
osobe Dom Novak 1,
Potočka 59, OIB: 47064208586;
MBU: 0221-0174;
3. Dom za starije i teško bolesne odrasle
osobe Senior Care,
Trg sv. Florijana 14 A/1, OIB:
62135058175; MBU 0221-0178.
Grad Križevci će s ustanovama iz
prethodnog stavka koje iskažu interes,
zaključiti ugovore o međusobnim odnosima.
II.
Konstatira se da domovi iz točke 1.
ovog Zaključka imaju sljedeće kapacitete:
1. Dom za starije i nemoćne osobe Dom
sestre Jadranke
50 korisnika;
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2. Dom za starije i nemoćne odrasle
osobe Dom Novak
41 korisnik;
3. Dom za starije i teško bolesne odrasle
osobe Senior Care
100 korisnika.
Grad Križevci sufinancirat će
do 70% kapaciteta domova iz stavka
1. ove točke.
III.
Grad Križevci sufinancirat će najnižu
cijenu smještaja korisnika u odabranoj
ustanovi iz točke 1. ovog Zaključka, kako
slijedi:
1. Dom za starije i nemoćne osobe
Dom sestre Jadranke do iznosa
3.200,00 kn;
2. Dom za starije i nemoćne odrasle
osobe Dom Novak 1 do iznosa
3.200,00 kn;
3. Dom za starije i teško bolesne
odrasle osobe Senior Care do
iznosa 4.000,00 kn.

I.
Daje se suglasnost ravnateljici Gradske
knjižnice "Franjo Marković" Križevci za
sklapanje ugovora s Ministarstvom kulture
Republike Hrvatske Klasa: 402-01/14-04/0126,
Urbr. 532-06-02-01/10-15-02 o korištenju
sredstava za investicijski program: Opremanje
zgrade Knjižnice u iznosu od 800.000,00 kuna u
2015. godini.
Za opisanu namjenu iz točke 1. ovog
Zaključka sredstva su osigurana u provođenju
Programa kulturnog razvitka za 2015. godini
Ministarstva kulture.
II.
Ovaj Zaključak objavit će
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

u

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 612-01/15-01/15
URBROJ: 2137/2-04/2-15-2
Križevci, 23. lipnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedif,v.r.

IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 550-01/15-01/67
URBROJ: 2137/02-03/4-15-1
Križevci, 23. lipnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec ing.aedif,v.r.

62.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 17. sjednici održanoj 23. lipnja
2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Križevačkog poduzetničkog centra
d.o.o. za 2014. godinu
I.

61.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca",
broj 4/09 i 1/13) Gradsko vijeće Grada Križevaca
na 17. sjednici održanoj 23. lipnja 2015. donijelo
je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske
knjižnice "Franjo Marković" Križevci za
sklapanje ugovora o korištenju sredstava za
investicijski program: Opremanje zgrade
Knjižnice u 2015.
Broj 2/15

se

Usvaja se Izvješće o radu i financijskom
poslovanju Križevačkog poduzetničkog centra
d.o.o. za 2014. godinu koje se nalazi u prilogu i
čini sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

se

u

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
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KLASA: 302-01/15-01/6
URBROJ: 2137/02-04/2-15-2
Križevci, 23. lipnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedif.v.r.

63.

Na temelju članka 54. stavka 1.
Zakona o ustanovama (''Narodne novine'',
broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca (''Službeni vjesnik
Grada Križevaca'', broj 4/09 i 1/13), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 17. sjednici
održanoj 23. lipnja 2015. donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta
Pučkog otvorenog učilišta Križevci
I.
Daje se suglasnost na Izmjene Statuta
Pučkog otvorenog učilišta Križevci, Urbroj:
94/2015. od 18. lipnja 2015. godine.
Izmjene Statuta Pučkog otvorenog
učilišta Križevci sastavni su dio ovog
Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 612-01/15-01/16
URBROJ: 2137/02-04/2-15-1
Križevci, 17. lipnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedif,v.r.

4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Križevaca
na 17. sjednici održanoj 23. lipnja 2015.
donijelo je
ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti
gradonačelniku Grada Križevaca za
donošenje Odluke o imenovanju ovlaštenih
predstavnika otvorenog postupka javne
nabave za izvođenje radova rekonstrukcije i
dogradnje Razvojnog centra i Tehnološkog
parka Križevci
I.
U Zaključku o davanju suglasnosti
gradonačelniku
Grada
Križevaca
za
donošenje Odluke o imenovanju ovlaštenih
predstavnika otvorenog postupka javne
nabave za izvođenje radova rekonstrukcije i
dogradnje Razvojnog centra i Tehnološkog
parka Križevci ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 6/14) u točki I. stavak 4.
mijenja se i glasi:
"Procijenjena vrijednost nabave je
35.700.000,00 kuna (bez PDV-a)."
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 406-01/15-01/13
URBROJ: 2137/2-04/2-15-2
Križevci, 23. lipnja 2015.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedif,v.r.

64.

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, 150/11, 144/12 i
19/13) i članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj

Broj 2/15
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AKTI GRADONAČELNIKA

-OŠ "Vladimir Nazor" ............. 150.000,00 kuna

3.

- GŠ Alberta Štrige ..................

56.806,28 kuna

- COOR ....................................

48.601,00 kuna

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10,
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i
152/14), članka 4. stavak 1. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave za 2015.
godinu ("Narodne novine" broj 15/15), točke V.
Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u 2015. godini ("Narodne novine" broj
15/15) te na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) Gradonačelnik
Grada Križevaca donosi
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnih
škola u 2015. godini, nad kojima osnivačka
prava ima Grad Križevci
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji,
mjerila i načini financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva na području Grada
Križevaca u 2015. godini i to za: Osnovnu školu
Ljudevita Modeca, Osnovnu školu "Vladimir
Nazor", Glazbenu školu Alberta Štrige i Centar
za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju.
U
Proračunu
Grada
Križevaca
osiguravaju se sredstva za sljedeće rashode:
a) materijalne i financijske rashode u
ukupnom iznosu od 3,815.255,72 kuna:

c)

rashode
za
nabavu
proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u ukupnom iznosu
od 816.225,00 kuna:

- OŠ Ljudevita Modeca........... 365.260,00 kuna
- OŠ "Vladimir Nazor" ........... 288.778,00 kuna
- GŠ Alberta Štrige ................. 143.398,00 kuna
- COOR ……………………...
Članak 2.
KRITERIJI I MJERILA
Izdaci iz točke I. ove Odluke financiraju
se prema:
- kriteriju stvarnog izdatka za troškove
energenata i troškove prijevoza učenika
- kriteriju broja učenika, broja razrednih odjela,
broja osnovne škole, broja područne škole, za
financiranje tekućih troškova i troškova tekućeg
i investicijskog održavanja.
Članak 3.
Prema kriteriju stvarnog izdatka
financiraju se sljedeći ostali troškovi škola:
- energenti za zagrijavanje, rasvjetu i pogon škole
- prijevoz učenika sukladno članku 69. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi radi osiguranja nesmetanog održavanja
školskog programa.

- OŠ Ljudevita Modeca ....... 2,131.447,69 kuna
- OŠ "Vladimir Nazor .........

1,283.797,00 kuna

- GŠ Alberta Štrige .............

221.655,03kuna

- COOR ................................

178.356,00 kuna

b) rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja u
ukupnom iznosu od 296.672,28 kuna:
- OŠ Ljudevita Modeca .......... 41.265,00 kuna
Broj 2/15

18.789,00 kuna

Članak 4.
Energenti
Izdaci za energente koje škola koristi za
grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu
škola iskazuje na tablici ENERGENTI koju
dostavlja Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti u roku od dva dana od zaprimanja
računa dobavljača za isporučene energente.
Škola je dužna planirati i voditi
evidenciju o utrošenim količinama energenata po
vrstama.
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Škola izdatke za energente plaća izravno
dobavljačima i to odmah po primitku sredstava
od strane Grada.
Članak 5.
Prijevoz učenika
Škola je dužna mjesečno izvješće o
izvršenom prijevozu učenika dostaviti Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti do 5-og dana u
mjesecu za prethodni mjesec.
Izdatke za prijevoz učenika Grad plaća
prijevozniku izravno.
Članak 6.
Prema kriteriju broja učenika, broja
razrednih odjela, broja osnovnih škola i broja
područnih škola financiraju se sljedeći opći
troškovi:
- uredski materijal, materijal za nastavu i
pedagoška dokumentacija
- komunalne usluge i naknade
- usluge HT-a (telefonski i telefaks troškovi, te
poštarina)
- pedagoška i druga obvezatna periodika, časopisi
prema uputi Ministarstva prosvjete i športa
- nabava pribora za izvođenje nastavnih planova i
programa, nabava sitnog inventara i sredstava
zaštite na radu
- materijal za čišćenje
- odvoz smeća i korištenje kanalizacije
- utrošak vode i propisane vodne naknade
- materijal za tekuće održavanje zgrada, sredstava
rada i opreme
- sredstva za zaštitu na radu
- seminari, stručna literatura i časopisi
- bankarske usluge i zatezne kamate, te usluge
FINA-e
- intelektualne usluge, usluge studentskih servisa
- reprezentacija
- dnevnice i troškovi putovanja na službenom
putu
- stručno usavršavanje prema programu
Ministarstva prosvjete i športa Republike
Hrvatske
- povećani troškovi za korištenje računalne
opreme i to održavanje softvera, potrošni
materijal i sl.
- nužne staklarske usluge
- čuvanje objekata
- korištenje vlastitog prijevoza sredstava
(registracija, servisi, benzin i dr.)
- osiguranje imovine
- ostali tekući izdaci koji su nužni za ostvarivanje
Broj 2/15

nastavnog plana i programa škole te
sljedeći ostali troškovi škola:
- otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim
pravnim osobama i upravnim tijelima
(inspekcijski nalazi) kao i troškovi za redovite
propisane kontrole instalacija i postrojenja
čije ne otklanjanje ugrožava sigurnost učenika i
škole (-ispitivanje hidrantske mrežeperiodični pregled i kontrolno ispitivanje te
servisiranje vatrogasnih aparata-ispitivanje
aparata i oruđa s povećanim opasnostimapregled ispravnosti kotlovnica i ostalih sustava
centralnog grijanja prije početka sezone
grijanja-ispitivanje električnih instalacijaispitivanje gromobranskih instalacija)
- izrada procjena opasnosti i odgovarajućih
planova prema propisima kojima se regulira
zaštita na radu i zaštita od požara
- zdravstveni pregledi zaposlenika škole.
Mjerila za financiranje općih troškova iz
stavka 1. ove točke su stvarni troškovi uz
suglasnost Upravnog odjela za društvene
djelatnosti, a u okviru sredstava osiguranih ovom
Odlukom.
Članak 7.
Tekuće i investicijsko održavanje
Tekuće i investicijsko održavanje škola
odnosi se na popravak kvarova koji se ne mogu
planirati te održavanje sredstava rada i opreme
radi osiguravanja pretpostavki za redovito
funkcioniranje škole i to za:
- izvanredne intervencije na elektroinstalacijama
- izvanredne intervencije na uređajima centralnog
grijanja
- izvanredne intervencije na sanitarnim
čvorovima
- izvanredne intervencije na kanalizaciji
- izvanredne intervencije na vodovodnoj mreži
- izvanredne intervencije na krovovima
- čišćenje dimnjaka
- servis plamenika, cirkulacijskih pumpi,
detektora plina i ostalog u vezi s centralnim
grijanjem
- popravak vanjske stolarije i zidova
- tekuće održavanje nastavnih sredstava za
redovito održavanje nastavnog procesa
- tekuće održavanje računalne opreme
- tekuće održavanje sredstava i opreme za potrebe
praktične nastave učenika u smislu
provedbe propisa o sigurnosti na radu
- bojanja školskog prostora.
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Tekuće i investicijsko održavanje
osnovnih škola financira se prema potrebama i
financijskim planovima škola.
Članak 8.
Podnošenje zahtjeva za isplatu,
likvidiranje izdataka i izvješćivanje
Za
gospodarenje
sredstvima
i
pravovremenu likvidaciju dospjelih obveza
odgovoran je ravnatelj škole.
Škole su obvezne do 10-og u mjesecu, za
protekli mjesec, podnijeti zahtjev za isplatu
sredstava Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti, koji ima obvezu kontrole istih,
praćenja i odobravanja te upućivanja prijedloga
za isplatu i prijenosa u informatički sustav
Proračuna Grada Križevaca u roku od pet dana
od dana njihova primitka Upravnom odjelu za
gospodarstvo i financije.
Temeljem primljenih zahtjeva za isplatu i
izvješća u Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti, isti se prosljeđuju u Upravni odjel za
gospodarstvo i financije te se knjiže stvarni
troškovi pojedine škole koji su istovjetni
knjigovodstvenim podacima te škole.
Upravni odjel za društvene djelatnosti i
Upravni odjel za gospodarstvo i financije kreiraju
obrasce zahtjeva i izvješća elektronskim putem.
Do uvođenja elektroničkog potpisa škole su
obvezne, pored elektronske dostave, ovjerene
zahtjeve i izvješća dostavljati i putem pošte
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.
Rashodi
za
nabavu
proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini izvršavaju se temeljem
odredbi točke V. Odluke o kriterijima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u 2015. godini
("Narodne novine", broj 15/15).
Članak 9.
U slučaju da, zbog nepravodobnog i
nepotpunog dostavljanja likvidiranih izdataka od
strane škola Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti, dolazi do kašnjenja u plaćanjima svi
izdaci za eventualne zatezne kamate padaju na
teret škola te su ih škole dužne platiti iz vlastitih
sredstava.
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Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u "Službenom vjesniku Grada Križevaca",
a primjenjivat će se u 2015. godini.
KLASA: 602-01/15-01/19
URBROJ: 2137/02-03/04-15-1
Križevci, 8. 6. 2015.
GRADONAČELNIK
Branko Hrg,v.r.

4.
Na
temelju
Točke
5.
Odluke
Gradonačelnika Grada Križevaca, KLASA: 60401/09-01/72, URBROJ: 2137/02-03-09-2 od 15.
12. 2009. godine i članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
144/12 i 19/13 ) gradonačelnik Grada Križevaca
donosi sljedeće
RJEŠENJE
o razrješenju dužnosti Povjerenstva za
preuzimanja obveze po studentskom kreditu
Grada Križevaca
I.
Dužnosti predsjednice Povjerenstva za
preuzimanja obveze po studentskom kreditu
Grada Križevaca razrješava se
ROMINA PREPOLEC.
II.
Dužnosti članova Povjerenstva za
preuzimanja obveze po studentskom kreditu
Grada Križevaca razrješavaju se
OZREN BOGDANOVIĆ i DRAGUTIN
ANDRIĆ.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
GRADONAČELNIK GRADA KRIŽEVACA
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KLASA: 604-01/15-01/77
URBROJ: 2137/02-03/3-15-1
Križevci, 26. 06. 2015.
GRADONAČELNIK
Branko Hrg,v.r.

5.
Na
temelju
Točke
5.
Odluke
Gradonačelnika Grada Križevaca, KLASA: 60401/09-01/72, URBROJ: 2137/02-03-09-2 od 15.
12. 2009. godine i članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
144/12 i 19/13) gradonačelnik Grada Križevaca
donosi sljedeće

III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
GRADONAČELNIK GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 604-01/15-01/77
URBROJ: 2137/02-03/3-15-2
Križevci, 26. 06. 2015.
GRADONAČELNIK
Branko Hrg,v.r.

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za preuzimanja
obveze po studentskom kreditu
Grada Križevaca
I.
U Povjerenstvo za preuzimanje obveze
po
studentskom
kreditu
studentima
s
prebivalištem na području grada Križevaca koji
nemaju odgovarajuće kreditne sposobnosti za
odobravanje traženog studentskog kredita,
imenuju se:
1. IVA RUPČIĆ, za predsjednicu,
2. DEJAN PERNJAK, za člana,
3. ŽELJKO JURKOVIĆ, za člana.
II.
Zadaća Povjerenstva je razmatranje
pristiglih zahtjeva studenata iz Točke I. ovog
Rješenja i davanje suglasnosti Gradonačelniku
Grada Križevaca za preuzimanje obveze po
studentskom kreditu.
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______________________________________________________________________________
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", službeno glasilo Grada Križevaca
Izdavač: Grad Križevci, Glavni i odgovorni urednik: Ana Lukačić-Lojen, 48260 Križevci, Ulica
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, telefon: 048/681-411, Tisak: Grad Križevci. Pretplata za
2015. godinu iznosi 100.000 kuna, a uplaćuje se u korist računa broj: 2340009-1821400000 Grad
Križevci, s pozivom na broj 7706.
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