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AKTI GRADSKOG VIJEĆA

45.
Na temelju članka 5. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama ("Narodne
novine" broj 67/08) i članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09) uz prethodnu
suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova,
Policijske uprave Koprivničko-križevačke,
Broj: 511-06-03/2-479/3-2010. Š.M. od 19.
ožujka 2010. godine, Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 9. sjednici održanoj 10. lipnja
2010. donijelo je

ODLUKU
o organizaciji i načinu naplate
parkiranja te premještanju i blokiranju
vozila na području Grada Križevaca

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o organizaciji i načinu
naplate parkiranja te premještanju i
blokiranju vozila na području Grada
Križevaca (u daljnjem tekstu: Odluka)
utvrñuju se uvjeti, način korištenja,
organizacija i način naplate parkiranja na
javnim parkiralištima te način premještanja
i blokiranja nepropisno parkiranih i
zaustavljenih vozila.
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neograničenog vremena parkiranja te stalna
ili privremena.
Stalna
javna
parkirališta
su
parkirališta na kojima se parkiranje
naplaćuje tijekom cijele kalendarske
godine.
Privremena javna parkirališta su
parkirališta na kojima se parkiranje
naplaćuje tijekom privremene regulacije
prometa,
organizacije
prigodnih
manifestacija, priredbi i slično.
Članak 4.
Javna parkirališta razvrstavaju se u
dvije zone.
Naplata parkiranja uvodi se na
sljedećim parkiralištima i u sljedećim
zonama:
- prva zona: Trg Josipa Jurja
Strossmayera, Ulica bana Josipa
Jelačića do raskrižja s Trgom bana
Lackovića,
- druga zona: Trg Milutina Mayera, Trg
Silvije Strahimira Kranjčevića, Ulica
Petra Preradovića, Ulica kralja
Tomislava, Ulica Matije Gupca,
Svetokriška ulica, Trg bana
Lackovića, Ulica Ljudevita Gaja,
Ulica Petra Zrinskog, Obrtnička ulica,
Frankopanska ulica i Ulica Mojsije
Baltića.
Gradonačelnik Grada Križevaca (u
daljnjem tekstu: gradonačelnik) može, po
potrebi, odrediti i druge lokacije za
privremeno parkiralište.
Članak 5.

Članak 2.
Javnim parkiralištem smatra se
javna prometna površina namijenjena
isključivo za parkiranje vozila.
Članak 3.
Javna parkirališta mogu biti s
naplatom ili bez naplate, ograničenog ili

Javna parkirališta na koja se uvodi
naplata parkiranja (asfaltna ili druga čvrsta
podloga)
moraju
biti
obilježena
horizontalnom i vertikalnom signalizacijom
dok se šljunčana parkirališta označavaju
samo vertikalnom signalizacijom sukladno
Pravilniku o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama ("Narodne
novine" broj 33/05, 64/05 i 155/05).
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II. ORGANIZACIJA I NAČIN
NAPLATE PARKIRANJA
Članak 6.
Poslove naplate parkiranja na
javnim parkiralištima obavlja pravna ili
fizička osoba s kojom je na osnovi
koncesije Grad Križevci zaključio ugovor o
obavljanju poslova naplate parkiranja (u
daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).
Članak 7.
Naknada za parkiranje na javnim
parkiralištima plaća se radnim danom od
ponedjeljka do petka u vremenu od 7,00 –
15,00 sati te subotom u vremenu od 7,00 –
12,00 sati.
Naknada za parkiranje na javnim
parkiralištima ne plaća se nedjeljom i
blagdanom.
Za vrijeme gradskih manifestacija
gradonačelnik može odrediti drugo vrijeme
naplate parkiranja, lokacije privremenog
parkiranja kao i drugu cijenu parkirne karte.
Članak 8.
Cijena parkirne karate s uključenim
PDV-om iznosi u:
I. zoni:
- jednosatna parkirana karta
4,00 kn/sat
- mjesečna parkirna karta
150,00 kn mjesečno
- godišnja parkirna karta
750,00 kn godišnje
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Cijena dnevne karte za korištenje
javnih parkirališta u I. i II. zoni s
uključenim PDV-om iznosi 80,00 kn.
Godišnja parkirna karta kupljena za
prvu zonu može se koristiti i u drugoj zoni.
Članak 9.
Zaustavljanjem ili parkiranjem
vozila na javnom parkiralištu vozač,
odnosno vlasnik vozila, zaključuje s
Organizatorom parkiranja Ugovor o
korištenju javnog parkirališta te prihvaća
uvjete propisane ovom Odlukom.
Ugovorom o parkiranju iz stavka 1.
ovoga članka isključuje se čuvanje vozila te
odgovornost za oštećenje ili krañu vozila.
Članak 10.
Za naplatu parkiranja koristi se
jednosatna, dnevna, mjesečna i godišnja
parkirna karta.
Prodaja karata obavlja se:
- automatizirano putem parkirališnih
automata,
- SMS-om i
- na blagajni Organizatora parkiranja,
odnosno odgovorne osobe koju on
ovlasti.
Broj automata i njihovu lokaciju, na
prijedlog Organizatora parkiranja, utvrñuje
gradonačelnik.
Mjesečna i godišnja karta za
različite zone razlikuju se po boji te će tako
boja za prvu zonu biti crvena, a za drugu
zonu plava.
Članak 11.

II. zoni:
- jednosatna parkirana karta
2,00 kn/sat
- mjesečna parkirna karta
80,00 kn mjesečno
- godišnja parkirna karta
500,00 kn godišnje.

Parkirališna karta je isprava kojom
korisnik parkirališta dokazuje da je platio
odgovarajuću naknadu za parkiranje te da
se na parkiralištu zadržava u okviru
dopuštenog, odnosnog plaćenog vremena.
Svaki započeti sat parkiranja računa
se kao puni sat.
Korisnik parkirališnog mjesta na
javnom parkiralištu obvezan je kupljenu
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kartu vidljivo istaknuti s unutrašnje strane
vjetrobranskog stakla.
Članak 12.
Korisnik parkirališta dužan je vozilo
parkirati u skladu s oznakama vertikalne i
horizontalne signalizacije odnosno u skladu
s uputama koje mu daje Organizator
parkiranja
ako
parkirališta
nemaju
horizontalnu
signalizaciju
(šljunčana
parkirališta).
Članak 13.
Pravilnost korištenja parkirališta
nadzire Organizator parkiranja ili osoba
koju on za to ovlasti.
Članak 14.
Korisnik parkirališnog mjesta čini
povredu sklopljenog Ugovora ako:
- ne istakne parkirnu kartu na
vjetrobransko staklo s unutarnje strane
ili ne plati parkiranje mobilnim
telefonom, a sve u roku od 10 min po
dolasku na parkiralište,
- prekorači dopušteno vrijeme parkiranja,
- koristi kartu koja ne odgovara zoni
parkiranja ili na neki drugi način dovede
u zabludu osobu ovlaštenu za kontrolu
parkiranja,
- ne koristi parkirališno mjesto sukladno
horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji,
- zauzme mjesto označeno za osobe s
invaliditetom.
Članak 15.
Korisnik vozila koji pri korištenju
parkirališta nema istaknutu parkirališnu
kartu, ili je vrijeme parkiranja isteklo, a
nalazi se na parkiralištu duže od 10 minuta
odnosno ima istaknutu parkirnu kartu koja
ne odgovara zoni u kojoj je vozilo
parkirano, preuzet će dnevnu kartu koju će
mu osoba koju ovlasti Organizator
parkiranja ostaviti na vjetrobranskom staklu
vozila.
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Korisnik iz stavka 1. ovog članka
dužan je preuzetu dnevnu kartu platiti u
roku od 8 dana od dana njenog
preuzimanja.
Dnevna karta s nalogom za plaćanje
iz stavka 1. ovoga članka može se platiti
odmah osobi koju ovlasti Organizator
parkiranja, putem banke ili poštanskog
ureda.
Dnevna karta s nalogom za plaćanje
preuzeta na način iz stavaka 1. ovoga
članka smatra se uredno dostavljenom i
kasnija oštećenja, uništenja i gubitak ne
utječu na valjanost dostavljanja i ne
odgañaju plaćanje.
Članak 16.
Ako korisnik parkirališta ne plati
dnevnu kartu u roku iz članka 14. stavka 2.
ove Odluke, dužan je osim iznosa dnevne
karte, u daljnjih osam dana, platiti i stvarne
troškove Organizatora parkiranja te
zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u
nalogu upozoriti.
Ako korisnik parkirališta ne podmiri
obveze iz stavka 1. ovoga članka u danim
rokovima, Organizator parkiranja pokrenut
će protiv njega, a u svoje ime i za svoj
račun, prekršajni postupak pred nadležnim
prekršajnim sudom.
Korisnikom parkirališta smatra se
vlasnik vozila koji je evidentiran u
odgovarajućim evidencijama Ministarstva
unutarnjih poslova, prema registracijskoj
oznaci vozila, a za vozila koja nisu
evidentirana vlasnik vozila utvrñuje se na
drugi način.
Korisnikom parkirališta smatra se i
primatelj leasinga kojemu je vozilo
prepušteno na korištenje na temelju
pravnog
posla
leasinga,
odnosno
najmoprimac kojem je poduzetnik u
obavljanju rent-a-car usluge prepustio
vozilo na temelju ugovora o najmu.
Članak 17.
Na javnim parkiralištima, u skladu
sa zakonskim propisima, rezervirana su
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parkirališna mjesta za vozila osoba s
invaliditetom
s
oznakom
posebnog
meñunarodnog znaka za pristupačnost.
Parkirna mjesta za osobe s
invaliditetom mogu se koristiti samo ako je
navedena oznaka propisno istaknuta na
vozilu i ako se u vozilu nalazi ili njime
upravlja osoba s invaliditetom.
Parkirna mjesta za osobe s
invaliditetom se ne naplaćuju.
Članak 18.
Na javnim parkiralištima osloboñeni su
naplate za parkiranje:
vozila MUP-a
vozila Hrvatske vojske
vozila prve pomoći
vozila vatrogasnih jedinica kada vrše
interventne mjere
- vozila osoba s invaliditetom i
istaknutim meñunarodnim znakom
pristupačnosti
- novinarska vozila s istaknutom ''Press''
naljepnicom izdanom od strane
Hrvatskog novinarskog društva
- vozila s posebnim odobrenjem koje
može odrediti gradonačelnik.
-

III. PREMJEŠTANJE I BLOKIRANJE
NEPROPISNO PARKIRANIH
VOZILA
Članak 19.
Poslove premještanja, čuvanja,
blokiranja i deblokiranja nepropisno
zaustavljenih i nepropisno parkiranih vozila
na području Grada Križevaca obavlja
Organizator parkiranja.
Članak 20.
Potrebu premještanja nepropisno
parkiranih i nepropisno zaustavljenih vozila
utvrñuju djelatnici Ministarstva nadležnog
za unutarnje poslove ili prometni redar,
temeljem odredbi ove Odluke.
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Potrebu
blokiranja
nepropisno
parkiranih i nepropisno zaustavljenih vozila
utvrñuje prometni redar.
Članak 21.
Policijski službenik ili prometni
redar, naredbom će odrediti da se vozilo
premjesti na drugo mjesto ako je
zaustavljeno ili parkirano na cesti na kojoj
ugrožava sigurnost prometa ili ometa
normalan tok prometa i kad je parkirano ili
zaustavljeno:
1) na mjestu rezerviranom za
zaustavljanje i parkiranje vozila
osoba s invaliditetom,
2) na obilježenome pješačkom
prijelazu, pješačkom otoku i
pješačkoj zoni,
3) na nogostupu ako pješak prilikom
kretanja mora zbog vozila silaziti na
kolnik ili drugu površinu (slobodan
prolaz izmeñu parkiranog vozila i
zgrade manji od 100 cm),
4) na prijelazu ceste preko željezničke
pruge u istoj razini ili u blizini tih
pruga ako se time sprječava promet
vozila koja se kreću po tračnicama,
5) na raskrižju i na udaljenosti manjoj
od 5m od najbližeg ruba poprečnog
kolnika, ako smanjuje preglednost
prometa,
6) u podvožnjaku, na nadvožnjaku te
na dijelu ceste ispod mosta i
nadvožnjaka,
7) na dijelu ceste u blizini vrha
prijevoja i u zavoju gdje je
preglednost ceste nedovoljna i gdje
se vozila ne bi mogla obići bez
opasnosti,
8) na mjestu na kojem bi parkirano
vozilo onemogućilo pristup drugom
vozilu radi parkiranja ili izlazak
nekom već parkiranom vozilu i
ispred kolnog ulaza u zgradu, garažu
ili dvorište,
9) na biciklističkoj stazi ili traci, ili na
prijelazu biciklističke staze,
odnosno trake preko kolnika,
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10) na dijelu kolnika koji je kao
stajalište za vozila javnog prijevoza
putnika obilježen oznakama na
kolniku ili postavljenim prometnim
znakom,
11) na mjestu na kojem bi vozilo
zaklanjalo postavljeni prometni
znak ili ureñaj za davanje znakova
prometnim svjetlima,
12) na dijelu ceste gdje bi širina
slobodnog prolaza od zaustavljenog
ili parkiranog vozila do
neisprekidane uzdužne crte na
kolniku ili do neke zapreke na cesti,
bila manja od 3 metra, odnosno do
suprotnog ruba kolnika manja od 4
metra.

Članak 22.
Osobna vozila premještaju se sa
javnih i zelenih površina nakon utvrñenog
prekršaja, a po nalogu prometnog redara.
Vozila iz stavka 1. ovoga članka
blokiraju se na javnoj i zelenoj površini
kada to ne ometa druge sudionike u
prometu i kad se ne čini šteta na javnoj i
zelenoj
površini,
nakon
utvrñenog
prekršaja, po nalogu prometnog redara.
Članak 23.
Postupak premještanja vozila smatra
se započetim kad su započete radnje
potrebne za premještanje vozila.
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mjestima koja nisu namijenjena za
parkiranje tih vrsta vozila, a za koja nije
utvrñena potreba obveznog premještanja iz
članka 20. ove Odluke.
Djelatnik koji vrši blokadu vozila
dužan je na prednje staklo preko vidnog
polja vozača i vozačevo bočno staklo staviti
obavijest da je vozilo blokirano s daljnjim
uputama vozaču. Tekst obavijesti mora bit
napisan na hrvatskom, engleskom i
njemačkom jeziku.
Članak 26.
Prilikom premještanja ili blokiranja
vozilo se snima fotografskim aparatom ili
video kamerom, a snimak se pohranjuje u
dokumentaciju Organizatora parkiranja.
Na zahtjev vlasnika premještenog ili
blokiranog vozila izradit će se fotografija
vozila, a troškove izrade fotografije snosi
vlasnik vozila.
Članak 27.
Troškovi blokiranja i deblokiranja
vozila naplaćuju se na mjestu dogañaja od
strane Organizatora parkiranja.
Osoba koja obavlja poslove
blokiranja i deblokiranja vozila, sukladno
odredbama Zakona o obveznim odnosima,
deblokirati će vozilo nakon što mu bude
isplaćeno njegovo potraživanje.
Članak 28.

Štete na vozilu koje se premješta,
nastale u postupku premještanja ili čuvanja
na deponiji, odnosno prilikom blokiranja i
deblokiranja snosi Organizator parkiranja.

Ukoliko vlasnik vozila ili teškog
vozila ne preuzme vozilo u roku od 24 sata,
vozilo će ostati blokirano.
Sve
troškove
vezane
uz
premještanje,
blokiranje,
deblokiranje
vozila, kao i trošak dnevne ležarine snosi
vlasnik vozila.

Članak 25.

Članak 29.

Blokiranje kotača vozila vrši se na
nepropisno zaustavljenim i parkiranim
autobusima,
teretnim
automobilima,
priključnim vozilima i radnim strojevima na

Lokacija za odlaganje nepropisno
parkiranih vozila odreñuje se ugovorom s
Organizatorom parkiranja.

Članak 24.
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Organizator parkiranja je dužan
premješteno vozilo čuvati u ograñenom
odlagalištu do vraćanja vozila vlasniku.
Članak 30.
Naknadu za premještanje i čuvanje
vozila na odlagalištu kao i naknadu za
blokiranje i deblokiranje vozila i teških
vozila utvrñuje Organizator parkiranja.
Naknada
za premještanje te
blokiranje i deblokiranje vozila sadrži porez
na dodanu vrijednost i prihod je
Organizatora parkiranja.
Članak 31.
Nadzor nad provoñenjem ove
Odluke provodi prometni redar, Policijska
postaja Križevci te Organizator parkiranja.
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46.
Na temelju članka 78. Zakona o
prostornom ureñenju i gradnji („Narodne
novine“, broj: 76/07 i 38/09) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik
Grada Križevaca“, broj 4/09), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 9. sjednici
održanoj 10. lipnja 2010. donijelo je

Odluku o izradi
II. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREðENJA
GRADA KRIŽEVACA

I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.

IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA
ODREDBA
Članak 32.
Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o organizaciji i
načinu naplate parkiranja na javnim
parkiralištima na području Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj
6/03).

Odlukom o izradi II. izmjena i
dopuna Prostornog plana ureñenja Grada
Križevaca pristupa se izradi izmjena i
dopuna Prostornog plana ureñenja Grada
Križevaca („Službeni vjesnik Grada
Križevaca“ broj 3/05 i 1/07)( u daljnjem
tekstu PLAN)

II. PRAVNA OSNOVA
Članak 2.

Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 340-01/10-01/02
URBROJ: 2137/02-04/03-10-1
Križevci, 10. lipnja 2010.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić dr. vet. med, v.r.

Izrada ovog PLANA temelji se na
odredbama članaka 78.-102. Zakona o
prostornom ureñenju i gradnji („Narodne
novine“ broj 76/07 i 38/09).
Razlozi za izradu ovih II. izmjena i
dopuna PLANA je osiguranje prostornoplanskih preduvjeta za gradnju autoceste A
12, te za nesmetano funkcioniranje
gospodarske zone „Gornji Čret“, što je
iskazano u Prijedlogu za pokretanje
postupka izmjena i dopuna plana višeg reda
(Klasa: 363-01/09-01/05; Urbroj: 2137/0201-09-3 od 08.06.2009. godine) koji je
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Gradonačelnik Grada Križevaca dostavio
Županu Koprivničko-križevačke županije.

III. OBUHVAT PROSTORNOG
PLANA
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Križevački“ te planiranje izgradnje samo
čvora „Cubinec“ te od tog čvora izgradnju
pristupne ceste za područje gospodarske
zone „Gornji Čret“ i istočno područje Grada
Križevaca.
Članak 6.

Članak 3.
Prostorni obuhvat II. izmjena i
dopuna PLANA je odreñen od pozicije
čvora “Cubinec“ do pozicije čvora „Lemeš
Križevački“ izmeñu trase buduće autoceste
A 12 i postojeće magistralne željezničke
pruge MG-1 Botovo-Koprivnica-Zagreb.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU
PROSTORNOG PLANA
Članak 4.
Područje za koje se izrañuje II.
izmjena i dopuna PLANA odreñeno je u
važećem PLANU kao ostalo poljoprivredno
tlo, šume i šumsko zemljište te kao letjelište
– makrolokacija za istraživanje te dio
područja
gospodarske
grañevinskog
namjene izvan naselja – gospodarska zona
„Gornji Čret“.
Danas se navedeni prostor dijelom
koristi kao poljoprivredne površine, a
dijelom nema odreñenih namjena.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA
POLAZIŠTA PLANA
Članak 5.
Ocjenjuje se da u važećem PLANU
nije na odgovarajući način odreñen
raspored čvorova na „brzoj cesti“ koju treba
sukladno recentnim odlukama i projektima
Republike Hrvatske prekategorizirati u
„autocestu“.
Cilj ovih II. izmjena i dopuna
PLANA je ukidanje čvora „Lemeš

Programska polazišta za izradu II.
izmjena i dopuna PLANA su osiguranje
uvjeta za nesmetanu gradnju autoceste A 12
u dijelu koji prolazi kroz Grad Križevce, te
osiguranje uvjeta za pristup gospodarskoj
zoni „Gornji Čret“ preko spojne ceste od
čvora „Cubinec“ do županijske ceste ŽC
2212.
Programsko polazište s prostornim
obuhvatom II. izmjena i dopuna PLANA
ucrtano
je
na
izvatku
osnovnog
kartografskog prikaza važećeg PLANA –
„Korištenje i namjena prostora“ i sastavni je
dio ove Odluke.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH
PODLOGA POTREBNIH ZA
IZRADU PLANA
Članak 7.
Za izradu II. izmjena i dopuna
PLANA Nositelj izrade osim važećeg
PLANA koristit će se i odgovarajućim
stručnim podlogama kojima se dokazuje
potreba ovog zahvata.
Stručno rješenje planirane ceste
pribavit će se od projektanata autoceste –
IPZ d.o.o. Zagreb.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA
STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.
Stručna rješenja pribavit će se
postupkom posebne nabave, odnosno putem
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Ugovora o izradi s ovlaštenim izrañivačem
dokumenata prostornog ureñenja.

VIII. VRSTA I NAČIN
PRIBAVLJANJA
KATASTARSKIH PLANOVA I
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH
GEODETSKIH PODLOGA
Članak 9.
II. Izmjene i dopune PLANA se
sukladno Zakonu o prostornom ureñenju i
gradnji
izrañuju
na
postojećim
kartografskim prikazima PLANA u mjerilu
1:25.000 na kojima su vidljive izmjene i
dopune.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA
ODREðENIH POSEBNIM
PROPISIMA, KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA IZ
PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA,
TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI
ĆE SUDJELOVATI U IZRADI
PROSTORNOG PLANA

Članak 10.
Tijela i osobe koja za potrebe izrade
predmetnog plana daju svoje prethodne
zahtjeve, očituju se o Koncepciji te daju
svoja mišljenja u tijeku postupka izrade i
usvajanja plana su:
• Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14
• Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja, Zagreb, Ulica
Grada Vukovara 78
• Ministarstvo obrane Republike
Hrvatske, Služba za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Zagreb, Sarajevska bb
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• Ministarstvo regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva,
Zagreb, Babonićeva 121
• Ministarstvo kulture, Uprava za
zaštitu prirode, Zagreb, Savska cesta
41/20
• Ministarstvo kulture, Uprava za
zaštitu kulturne baštine, Zagreb,
Runjaninova 2, Konzervatorski
odjel Bjelovar
• Ministarstvo unutarnjih poslova, PU
Koprivničko-križevačka, Koprivnica
• Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Zagreb, Nehajska 5
• Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb,
Širolina 4
• Hrvatske ceste d.o.o. Ured za razvoj,
Zagreb, Vončinina 3
• Županijska uprava za ceste
Koprivničko-križevačke županije,
Križevci, I.Zakmardija
Dijankovečkog 3
• Hrvatska elektroprivreda, DP
Elektra, Križevci
• Hrvatske vode, VGI, "Česma
Glogovnica" Bjelovar
• Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb, Jurišićeva 13
• Udruga pokretnih komunikacija
Hrvatske, Zagreb, Ilica 67/1
• Komunalno poduzeće d.o.o.
Križevci
• GP „Radnik“ – Sektor distribucije
plina, Križevci
• Županijski zavod za prostorno
ureñenje Koprivničko-križevačke
županije, Koprivnica
• Upravni odjel za prostorno ureñenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Koprivničko-križevačke županije,
ispostava Križevci.
Ukoliko se, temeljem Zakona o
prostornom ureñenju i gradnji ili drugog
zakona ili podzakonskog akta, u tijeku
izrade i donošenja PLANA pojavi potreba
drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati
će se sukladni ovom članku Odluke, uz
posebno obrazloženje.
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XI. ROK ZA IZRADU PROSTORNOG
PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH FAZA I ROK ZA
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA
IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.
Rok za izradu II. izmjena i dopuna
PLANA po fazama:
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XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE
PROSTORNOG PLANA
Članak 12.
Financiranje izrade II. izmjena i
dopuna PLANA osigurat će se iz proračuna
Grada Križevaca.
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.

-

-

-

-

Izrada Nacrta prijedloga II. izmjena
i dopuna PLANA, prethodna
rasprava te izrañivanje prijedloga za
javnu raspravu je 45 dana, unutar
ovog roka odreñuje se rok od 30
dana od dana zaprimanja ove
Odluke sudionicima iz članka 10.
ove Odluke za dostavu zahtjeva
(podaci, planske smjernice i
propisani dokumenti) za izradu II.
izmjena i dopuna PLANA
Početak javne rasprave: 10 dana od
utvrñenog prijedloga Plana.
Javni uvid: 15 dana
Izvješće o javnoj raspravi i izrada
Nacrta konačnog prijedloga: 10
dana od okončanja javne rasprave
Prikupljanje mišljenja o Nacrtu
Konačnog prijedloga: 30 dana
Utvrñivanje Konačnog prijedloga
Plana – Gradonačelnik: 5 dana od
zaprimanja zadnjeg mišljenja
Suglasnost Župana – 15 dana
Donošenje Plana – Gradsko vijeće:
15 dana od zaprimanja suglasnosti
Župana i objava u Službenom
vjesniku grada Križevaca.

Ukoliko iz objektivnih razloga doñe
do pomaka u rokovima rokovi se pomiču ali
se ne mijenja trajanje pojedine faze što će
se smatrati sukladno ovom članku Odluke
uz posebno obrazloženje. Navedenim se ne
mogu mijenjati rokovi odreñeni Zakonom o
prostornom ureñenju i gradnji.

Tijekom izrade II. izmjena i dopuna
PLANA nema zabrane izdavanja akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru,
odnosno grañenje.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u “Službenom
vjesniku Grada Križevaca”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 350-01/10-01/14
URBROJ: 2137/02-02/2-10-3
Križevci, 10. lipnja 2010.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić dr. vet. med, v.r.

47.
Na temelju članka 78. Zakona o
prostornom ureñenju i gradnji („Narodne
novine“, broj: 76/07 i 38/09) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik
Grada Križevaca“, broj 4/09), Gradsko
vijeće Grada Križevaca je na 9. sjednici
održanoj 10. lipnja 2010. donijelo je
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Odluku o izradi
I. IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA
UREðENJA GOSPODARSKE ZONE
„GORNJI ČRET“

I. OPĆA ODREDBA
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IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU
PROSTORNOG PLANA
Članak 4.
Područje za koje se izrañuje I.
izmjena i dopuna PLANA odreñeno je u
važećem PLANU kao grañevinsko područja
gospodarske namjene izvan naselja –
gospodarska zona „Gornji Čret“.

Članak 1.
Odlukom o izradi I. izmjena i
dopuna Urbanističkog PLANA ureñenja
gospodarske zone „Gornji Čret“ pristupa se
izradi izmjena i dopuna „Urbanističkog
PLANA ureñenja gospodarske zone „Gornji
Čret“ („Službeni vjesnik Grada Križevaca“
broj 1/09) (u daljnjem tekstu: PLAN).

Danas se navedeni prostor dijelom
koristi kao poljoprivredne površine, a
dijelom nema odreñenih namjena.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA
POLAZIŠTA PLANA
Članak 5.

II. PRAVNA OSNOVA
Članak 2.
Izrada ovog PLANA temelji se na
odredbama članaka 78.-102. Zakona o
prostornom ureñenju i gradnji („Narodne
novine“ broj 76/07 i 38/09).
Razlozi za izradu ovog PLANA je
osiguranje prostorno-planskih preduvjeta za
gradnju autoceste A 12, te za nesmetano
funkcioniranje gospodarske zone „Gornji
Čret“, što je iskazano u Prijedlogu za
pokretanje postupka izmjena i dopuna
PLANA višeg reda (Klasa: 363-01/0901/05; Urbroj: 2137/02-01-09-3 od
08.06.2009. godine) koji je Gradonačelnik
Grada
Križevaca
dostavio
Županu
Koprivničko-križevačke županije.

III. OBUHVAT PROSTORNOG
PLANA

Cilj ovih I. izmjena i dopuna
PLANA je ukidanje čvora „Lemeš
Križevački“ te planiranje izgradnje samo
čvora „Cubinec“ te od tog čvora izgradnju
pristupne ceste za područje gospodarske
zone „Gornji Čret“ i istočno područje grada
Križevaca.
Članak 6.
Programska polazišta za izradu I.
izmjena i dopuna PLANA su sljedeća:
-

-

Članak 3.
Prostorni obuhvat I. izmjena i
dopuna PLANA je odreñen granicom
obuhvata važećeg PLANA.

-

osiguranje uvjeta za pristup
gospodarskoj zoni „Gornji Čret“
preko spojne ceste od čvora
„Cubinec“ u zapadnom dijelu zone,
što se reflektira u prenamjeni
infrastrukturnog koridora u površine
infrastrukturnih sustava – prometne
površine (prometnice),
ukidanje prostora koji je u važećem
PLANU rezerviran za čvor „Lemeš
Križevački“ te prenamjena tog dijela
zone u površine proizvodno –
poslovne namjene (I),
redefiniranje površina
infrastrukturnih sustava – prometnih
površina (prometnice). Sukladno
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navedenim promjenama, revidirat će
se i površine poslovne namjene (Ksmanjenje) kao i površine
proizvodno – poslovne namjene (I –
povećanje).
Programska polazišta (Koncepcija
prostornog ureñenja) I. izmjena i dopuna
PLANA ucrtana je na umanjenom prikazu
osnovnog kartografskog prikaza važećeg
PLANA – „Korištenje i namjena prostora“ i
sastavni je dio ove Odluke.
VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH
PODLOGA POTREBNIH ZA
IZRADU PLANA
Članak 7.
Za izradu I. izmjena i dopuna
PLANA nositelj izrade osim važećeg
PLANA koristit će se i odgovarajućim
stručnim podlogama kojima se dokazuje
potreba ovog zahvata.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA
STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
Stručna rješenja pribavit će se
postupkom posebne nabave, odnosno putem
Ugovora o izradi s ovlaštenim izrañivačem
dokumenata prostornog ureñenja.
VIII. VRSTA I NAČIN
PRIBAVLJANJA
KATASTARSKIH PLANOVA I
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH
GEODETSKIH PODLOGA
Članak 9.
I. Izmjene i dopune PLANA se
sukladno Zakonu o prostornom ureñenju i
gradnji
izrañuju
na
postojećim
kartografskim prikazima PLANA u mjerilu
1:2.000 na kojima su vidljive izmjene i
dopune.
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IX. POPIS TIJELA I OSOBA
ODREðENIH POSEBNIM
PROPISIMA, KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA IZ
PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA,
TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI
ĆE SUDJELOVATI U IZRADI
PROSTORNOG PLANA
Članak 10.
Tijela i osobe koja za potrebe izrade
predmetnog PLANA daju svoje prethodne
zahtjeve, očituju se o Koncepciji te daju
svoja mišljenja u tijeku postupka izrade i
usvajanja PLANA su:
•
• Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14
• Ministarstvo obrane Republike
Hrvatske, Služba za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Zagreb, Sarajevska bb
• Ministarstvo unutarnjih poslova, PU
Koprivničko-križevačka, Koprivnica
• Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Zagreb, Nehajska 5
• Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb,
Širolina 4
• Hrvatske ceste d.o.o. Ured za
razvoj, Zagreb, Vončinina 3
• Županijska uprava za ceste
Koprivničko-križevačke županije,
48260 Križevci Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 3
• Hrvatska elektroprivreda, DP
Elektra, Križevci
• Hrvatske vode, VGI, "Česma
Glogovnica" Bjelovar
• Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb, Jurišićeva 13
• Udruga pokretnih komunikacija
Hrvatske, Zagreb, Ilica 67/1
• Komunalno poduzeće d.o.o.
Križevci
• GP „Radnik“ – Sektor distribucije
plina, Križevci
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Županijski zavod za prostorno
ureñenje Koprivničko-križevačke
županije, Koprivnica
Upravni odjel za prostorno ureñenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Koprivničko-križevačke županije,
Ispostava Križevci
Mjesni odbor ðurñic.

Ukoliko se, temeljem Zakona o
prostornom ureñenju i gradnji ili drugog
zakona ili podzakonskog akta, u tijeku
izrade i donošenja PLANA pojavi potreba
drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati
će se sukladni ovom članku Odluke, uz
posebno obrazloženje.

-
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Suglasnost Župana – 15 dana
Donošenje PLANA – Gradsko
vijeće: 15 dana od zaprimanja
suglasnosti Župana i objava u
Službenom vjesniku grada
Križevaca.

Ukoliko iz objektivnih razloga doñe
do pomaka u rokovima rokovi se pomiču ali
se ne mijenja trajanje pojedine faze što će
se smatrati sukladno ovom članku Odluke
uz posebno obrazloženje. Navedenim se ne
mogu mijenjati rokovi odreñeni Zakonom o
prostornom ureñenju i gradnji.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE
PROSTORNOG PLANA
X. ROK ZA IZRADU PROSTORNOG
PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH FAZA I ROK ZA
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA
IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 12.
Financiranje izrade I. izmjena i
dopuna PLANA osigurat će se iz proračuna
Grada Križevaca.

Članak 11.
Rok za izradu I. izmjena i dopuna
PLANA po fazama:
- Izrada Nacrta prijedloga I. izmjena i
dopuna PLANA, prethodna rasprava
te izrañivanje prijedloga za javnu
raspravu je 45 dana, unutar ovog
roka odreñuje se rok od 30 dana od
dana zaprimanja ove Odluke
sudionicima iz članka 10. ove
Odluke za dostavu zahtjeva (podaci,
planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu I. izmjena i
dopuna PLANA
- Početak javne rasprave: 10 dana od
utvrñenog prijedloga PLANA.
- Javni uvid: 15 dana
- Izvješće o javnoj raspravi i izrada
Nacrta konačnog prijedloga: 10
dana od okončanja javne rasprave
- Prikupljanje mišljenja o Nacrtu
Konačnog prijedloga: 30 dana
- Utvrñivanje Konačnog prijedloga
PLANA – Gradonačelnik: 5 dana od
zaprimanja zadnjeg mišljenja

XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Tijekom izrade I. izmjena i dopuna
PLANA nema zabrane izdavanja akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru,
odnosno grañenje.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u “Službenom
vjesniku Grada Križevaca”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 350-01/10-01/15
URBROJ: 2137/02-02/2-10-3
Križevci, 10. lipnja 2010.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić dr. vet. med, v.r.
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Članak 5.

48.
Na temelju članka 3. Zakona o
plaćama
u
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
("Narodne
novine" broj 28/10) i članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 9. sjednici održanoj 10. lipnja
2010. donijelo je

Ostala materijalna prava i druga
prava iz radnog odnosa gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika utvrñuju se
odgovarajućom primjenom Kolektivnog
ugovora za službenike i namještenike u
upravnim tijelima Grada Križevaca, ukoliko
zakonom nije drugačije propisano.
Članak 6.

ODLUKU
o plaći i drugim materijalnim pravima
gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika Grada Križevaca
Članak 1.
Ovom Odlukom o plaći i drugim
materijalnim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika Grada Križevaca
(u daljnjem tekst: Odluka) utvrñuje se
osnovica i koeficijent za obračun plaće
gradonačelnika Grada Križevaca i njegovih
zamjenika
koji
dužnost
obavljaju
profesionalno te druga materijalna prava.

Pojedinačna rješenja o utvrñivanju
plaće i drugih prava gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika Grada Križevaca
donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog
za kadrovske poslove.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove
Odluke prestaje važiti Rješenje o
ostvarivanju prava na plaću i ostala
materijalna prava gradonačelnika Grada
Križevaca KLASA: UP-I-120-01/05-01/02
URBROJ:2137/02-01-05-1 od 21. 7. 2005.
godine.

Članak 2.
Članak 8.
Plaću gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika čini umnožak koeficijenta i
osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 %
za svaku navršenu godinu radnog staža,
ukupno najviše za 20%.
Članak 3.
Osnovica za obračun plaće iz članka
2. ove Odluke jednaka je osnovici za
obračun plaće državnih dužnosnika, prema
propisima kojima se ureñuju obveze i prava
državnih dužnosnika.
Članak 4.
Koeficijenti za obračun plaće
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
utvrñuju se kako slijedi:
- gradonačelnik - 5
- zamjenik gradonačelnika - 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 120-01/10-01/06
URBROJ: 2137/01-04/2-10-2
Križevci, 10. lipnja 2010.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić dr. vet. med, v.r.
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49.
Na temelju članka 6. Zakona o
plaćama
u
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
("Narodne
novine" broj 28/10) i članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 9. sjednici održanoj 10. lipnja
2010. donijelo je
ODLUKU
o naknadi za rad zamjenika
gradonačelnika koji dužnost obnaša bez
zasnivanja radnog odnosa u Gradu
Križevcima

Broj 3/10

Visina dnevnice za službeno
putovanje utvrñuje se u visini dnevnice koju
Vlada Republike Hrvatske propisuje za
korisnike koji se financiraju iz državnog
proračuna.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove
Odluke prestaje važiti Zaključak o
utvrñivanju naknade za rad predsjedniku
Gradskog vijeća Grada Križevaca i
zamjenicima
gradonačelnika
Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 6/07), u dijelu koji se
odnosi na naknade za rad zamjenicima
gradonačelnika Grada Križevaca.

Članak 1.

Članak 5.

Ovom Odlukom utvrñuje se naknada
za rad te druga prava zamjenika
gradonačelnika Grada Križevaca koji
dužnost obnaša bez zasnivanja radnog
odnosa u Gradu Križevcima (u daljnjem
tekstu: zamjenik gradonačelnika).

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

Članak 2.
Naknada
za
rad
zamjenika
gradonačelnika iznosi 23,28 % umnoška
koeficijenta za obračun plaće zamjenika
gradonačelnika koji dužnost obnaša
profesionalno i osnovice za obračun plaće
državnih dužnosnika.
Iznos iz stavka 1. ovog članka
smatra se ukupnim troškom kod obračuna
za isplatu.
Članak 3.
Zamjeniku gradonačelnika kada
odlazi na službeni put za potrebe Grada
Križevaca pripada naknada prijevoznih
troškova, dnevnica te troškovi noćenja.
Troškovi noćenja priznaju se u
visini stvarno plaćenih izdataka do visine
cijene noćenja u hotelu kategoriziranom sa
četiri zvjezdice.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA:120-01/10-01/07
URBROJ: 2137/01-04/2-10-2
Križevci, 10. lipnja 2010.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić dr. vet. med, v.r.

50.
Na temelju Zaključka Gradskog
vijeća Grada Križevaca o prihvaćanju teksta
Javnog natječaja za osnivanje prava
grañenja u objektu bivše vojarne u
Križevcima, KLASA: 022-01/10-01/1,
URBROJ: 2137/02-04/03-10-3, objavljenog
Javnog natječaja za osnivanje prava
grañenja u objektu bivše vojarne u
Križevcima
i
Zaključka
Stručnog
povjerenstva za provoñenje natječaja za
osnivanje prava grañenja u objektu bivše
vojarne u Križevcima od 17.05.2010.
godine, Gradsko vijeće Grada Križevaca na
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9. sjednici održanoj 10. lipnja 2010.
donijelo je

Vojarne u Križevcima, kako je to navedeno
u izreci ove Odluke.

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
osnivanje prava grañenja u objektu bivše
Vojarne u Križevcima

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

I. Za najpovoljnijeg ponuditelja po
provedenom Javnom natječaju za osnivanje
prava grañenja u objektu bivše vojarne u
Križevcima, za ureñenje prostora dječjeg
vrtića i jaslica, izabire se Dječji vrtić Didi,
Krašić 4d, 10454 Krašić.

KLASA: 940-01/10-01/5
URBROJ: 2137/02-03/04-10-3
Križevci, 10. lipnja 2010.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić dr. vet. med, v.r.

51.
II. S izabranim ponuditeljem sklopiti
će se Ugovor o osnivanju prava grañenja u
objektu bivše vojarna u Križevcima, na
vrijeme od 20 godina.
Obrazloženje
Gradsko vijeće Grada Križevaca
donijelo je Zaključak o prihvaćanju teksta
Javnog natječaja za osnivanje prava
grañenja u objektu bivše vojarne u
Križevcima,
temeljem
kojeg
je
Gradonačelnik Grada Križevaca objavio
Javni natječaj na Oglasnoj ploči Grada
Križevaca, Radio Križevcima i Internet
stranici Grada, u trajanju od 15 dana.
Takoñer je utvrñen rok davanja prava
grañenja od 20 godina, odnosno najdulje do
2030. godine uz mogućnost produljenja po
isteku istog. Stručno povjerenstvo za
provoñenje natječaja za osnivanje prava
grañenja u objektu bivše vojarne u
Križevcima, po provedenom Javnom
natječaju, utvrdilo je da je na Natječaj
prispjela ponuda Dječjeg vrtića "Didi" iz
Krašića, Krašić 4d.
Po razmatranju prispjele ponude
dostavljene na Javni natječaj konstatirano je
da
ponuditelj
udovoljava
uvjetima
Natječaja, ponuda je najpovoljnija, te je
shodno tome donijet Zaključak.
Slijedom
navedenog,
Stručno
povjerenstvo dalo je prijedlog za donošenje
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
za osnivanje prava grañenja u objektu bivše

Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 9. sjednici održanoj 10. lipnja
2010. donijelo je
ZAKLJUČAK
o raspisivanju Javnog natječaja za
prodaju grañevinskog zemljišta
i poslovnog prostora u k.o. Križevci
I.
Gradsko vijeće Grada Križevaca
zajedno s Komunalnim poduzećem d.o.o.
Križevci, raspisuje Javni natječaj za prodaju
grañevinskog zemljišta i poslovnog prostora
u k.o. Križevci u vlasništvu Grada
Križevaca i Komunalnog poduzeća d.o.o.
Križevci i to:
- vlasništvo Grada Križevaca: kčbr.
1076, poslovni prostor na Trgu A. Nemčića
kčbr. 1075/1, veličine 315 m2, kčbr. 1073
oranica površine 381 m2, kčbr. 1074/2
zgrada, Trg A. Nemčića broj 9 površine 193
m2, kčbr. 1069/2 površine 485 m2 te kčbr.
1070/2 površine 136 m2,
- vlasništvo Komunalnog poduzeća
d.o.o. Križevci: kčbr. 1075/2 zgrada i dvor,
Trg A. Nemčića, površine 656 m2, upisana
u z.k.ul. 4302 k.o. Križevci, kčbr. 1078
kuća i dvor, Ulica bana J. Jelačića (bivša
Puklavčeva ulica) površine 665 m2, upisana
u z.k.ul. 4302 k.o. Križevci.
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Ukupna početna cijena za sve
navedene nekretnine iznosi 4.244.409,56
kuna.
Tekst Javnog natječaja prilaže se
ovom Zaključku i njegov je sastavni dio.

Broj 3/10

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Izmjene i
dopune Statuta Pučkog otvorenog
učilišta Križevci
I.

II.
Javni natječaj za prodaju nekretnina
iz točke I. ovog Zaključka objavit će se na
oglasnoj ploči i na web stranici Grada, te
putem Radio Križevaca.

Daje se suglasnost na Izmjene i
dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta
Križevci Urbroj: 99/2010. od 12. travnja
2010. godine.
Izmjene i dopune Statuta sastavni su
dio ovog Zaključka.

III.
II.
Postupak provedbe Javnog natječaja
iz točke I. ovog Zaključka povjerava se
Povjerenstvu u sastavu: Dragutin Guzalić,
predsjednik, te članovi: Stjepan Peršin,
Darko Masnec, Ivan Vuk i Ljiljana
Stojsavljević Križan.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u
''Službenom vjesniku Grada Križevaca''.

Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom vjesniku Grada Križevaca».
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 612-01/10-01/11
URBROJ: 2137/02-04/2-10-3
Križevci, 10. lipnja 2010.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić dr. vet. med, v.r.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 940-01/10-01/16
URBROJ: 2137/02-02/10-10-2
Križevci, 10. lipnja 2010.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić dr. vet. med, v.r.

52.
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), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 9. sjednici
održanoj 10. lipnja 2010. donijelo je

53.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca („Službeni vjesnik Grada
Križevaca“ broj 4/09) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 9. sjednici održanoj 10. lipnja
2010. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Financijskog izvješća
Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci
za 2009. godinu
I.
Usvaja se Financijsko izvješće
Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za
2009. godinu koje se nalazi u prilogu i čini
sastavni dio ovog Zaključka.
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II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
„Službenom vjesniku Grada Križevaca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA:021-05/10-01/03
URBROJ: 2137/02-04/2-10-3
Križevci, 10. lipnja 2010.

55.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca („Službeni vjesnik Grada
Križevaca“ broj 4/09) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 9. sjednici održanoj 10. lipnja
2010. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu
Vijeća mjesnih odbora i Gradskih četvrti
za 2009. godinu

PREDSJEDNIK
Roko Bašić dr. vet. med, v.r.
54.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca („Službeni vjesnik Grada
Križevaca“ broj 4/09) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 9. sjednici održanoj 10. lipnja
2010. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i
financijskom poslovanju
Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o.
za 2009. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o radu i
financijskom
poslovanju
Križevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. za 2009.
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:021-05/10-01/03
URBROJ: 2137/02-04/2-10-4
Križevci, 10. lipnja 2010.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić dr. vet. med, v.r.
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I.
Usvaja se Izvješće o radu vijeća
mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti za
2009. 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:026-01/10-01/01
URBROJ: 2137/02-02/4-10-2
Križevci, 10. lipnja 2010.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić dr. vet. med, v.r.
56.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 9. sjednici održanoj 10.
lipnja 2010. donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i izboru potpredsjednice
Gradskog vijeća Grada Križevaca
I.
TIHANA KRALJIĆ razrješava se
dužnosti potpredsjednice Gradskog vijeća
Grada Križevaca.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

Za potpredsjednicu Gradskog vijeća
Grada Križevaca izabire se NATALIJA
RADOTOVIĆ MAKSIĆ.
II.

KLASA: 080-01/10-01/08
URBROJ: 2137/02-04-10-1
Križevci, 10. lipnja 2010.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 080-01/10-01/07
URBROJ: 2137/02-04-10-6
Križevci, 10. lipnja 2010.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić dr. vet. med, v.r.

57.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 9. sjednici održanoj 10.
lipnja 2010. donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i izboru predsjednika
Odbora za gospodarstvo i financije
Gradskog vijeća Grada Križevaca

Broj 3/10

PREDSJEDNIK
Roko Bašić dr. vet. med, v.r.
58.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 9. sjednici održanoj
10. lipnja 2010. donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i izboru predsjednika
Odbora za selo, poljoprivredu,
šumarstvo i ruralni razvoj Gradskog
vijeća Grada Križevaca
I.
TOMISLAV
KATANOVIĆ
razrješava se dužnosti predsjednika Odbora
za selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni
razvoj Gradskog vijeća Grada Križevaca.
Za predsjednika Odbora za selo,
poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj
Gradskog vijeća Grada Križevaca izabire se
HRVOJE GUŽVINEC.

I.
II.
TIHANA KRALJIĆ razrješava se
dužnosti
predsjednice
Odbora
za
gospodarstvo i financije Gradskog vijeća
Grada Križevaca.
Za predsjednika
Odbora za
gospodarstvo i financije Gradskog vijeća
Grada Križevaca izabire se TOMISLAV
KATANOVIĆ.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

Ovo Rješenje objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 080-01/10-01/09
URBROJ: 2137/02-04-10-1
Križevci, 10. lipnja 2010.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić dr. vet. med, v.r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
9.
Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01,
129/05, 109/07 i 125/08), gradonačelnik
Grada Križevaca na 12. sjednici Kolegija
održanoj dana 14. 5. 2010. donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za koncesije
I.
U Povjerenstvo za koncesije, imenuju
se:
a) za predsjednika:
1. Dragutin Guzalić
b) za članove:
2. Stjepan Peršin
3. Ivan Vuk
II.
Zadaća Povjerenstva je provedba i
sudjelovanje u postupku davanja koncesija
u skladu sa odredbama Zakona o
koncesijama (“Narodne novine”, broj
125/08) i čl. 7. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju koncesije na području grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 1/10)
III.
Ovo Rješenje objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
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GRADONAČELNIK GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 363-01/10-01/27
URBROJ: 2137/02-02/10-10-2
Križevci, 14. 5. 2010.
GRADONAČELNIK
Branko Hrg, v.r.
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