
Križevci, 16. lipnja 2011.

SLUŽBENI VJESNIK
GRADA KRIŽEVACA

Godina XVII Broj 3/2011

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

43. Odluka o stavljanju izvan snage
      Odluke o obračunu i naplati naknade 
      za razvoj sustava javne vodoopskrbe 
      na području Grada Križevaca 133

44. Zaključak o prihvaćanju predložene 
      varijante 2. sustava odvodnje i  
      pročišćavanja otpadnih voda 
      aglomeracije Križevci 133

45. Zaključak o raspisivanju Javnog 
      natječaja za prodaju poslovnog 
      prostora u prizemlju zgrade
      na Trgu S. S. Kranjčevića u 
      Križevcima 134

46. Zaključak o raspisivanju Javnog
      natječaja za prodaju građevinskog
      zemljišta u Ulici Brace Hanžeka u 
      Križevcima 134

47. Zaključak o davanju suglasnosti 
      gradonačelniku Grada Križevaca za
      sklapanje Ugovora o zamjeni
      nekretnina 135

48.  Zaključak o davanju suglasnosti 
       ravnateljici Gradske knjižnice “Franjo
       Marković” Križevci za donošenje
       Odluke o početku otvorenog postupka 
       javne nabave  135 

49. Zaključak o usvajanju Financijskog 
      izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. 
      Križevci za 2010. godinu 136

50. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
      i fi nancijskom poslovanju
      Križevačkog poduzetničkog centra 
      d.o.o. za 2010. godinu 136

51. Zaključak o usvajanju Izvješća o
      fi nancijskom poslovanju Radio
      Križevaca  d.o.o. za 2010. godinu 137

AKTI GRADONAČELNIKA

12. Odluka o kriterijima, mjerilima i 
      načinu fi nanciranja decentraliziranih 
      funkcija osnovnih škola u 2011. godini 
      nad kojima osnivačka prava ima Grad 
      Križevci 137



SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACABroj 3/11 Strana 133

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

43.

 Na temelju članka 18. Statuta
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 16. sjednici održanoj 15. lipnja 
2011. donijelo je

O D L U K U
o stavljanju izvan snage Odluke o 

obračunu i naplati naknade za razvoj 
sustava javne vodoopskrbe na području 

Grada Križevaca

Članak 1.

 Ovom Odlukom stavlja se izvan 
snage Odluka o obračunu i naplati naknade za
razvoj sustava javne vodoopskrbe na području 
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 1/11).

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu
danom objave u “Službenom vjesniku Grada 
Križevaca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 363-01/11-01/2
URBROJ: 2137/02-04/2-11-3    
Križevci, 15. lipnja 2011.
      
   PREDSJEDNIK
      Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

44.

 Na temelju članka 18. Statuta
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca”,  broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 16. sjednici održanoj 15. lipnja 
2011. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju predložene varijante 2. sus-

tava odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda aglomeracije Križevci

I. 

 Za izgradnju sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda na području 
Grada Križevaca, sukladno Studiji
izvedivosti koju su izradili Hidroinženiring 
d.o.o. i Dipold-Gerold hidroprojekt
Zagreb, Gradsko vijeće prihvaća varijantu 2.
obuhvata aglomeracije Križevci koja bi se 
trebala  rješavati do 2018. godine.

II.

 Varijantom 2. aglomeracije 
Križevci obuhvaćena su naselja: Križevci,
Majurc, Lemeš Križevački, Gračina, Poljana 
Križevačka, Bukovje Križevačko, Cubinec, 
Prikraj Križevački, Pesek, Donja Brckovčina, 
Gornja Brckovčina, Karane, Mali Potočec i 
Veliki Potočec. 
  Procijenjeni investicijski troškovi za 
varijantu 2. aglomeracije Križevci ukupno 
iznose 107.569.738 kuna koje bi sufi nancirali:
70% iz fondova EU, 20% RH i 10 %  Grad 
Križevci.

III. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 363-01/11-01/35
URBROJ: 2137/ 02-04/2-11-5
Križevci, 15. lipnja 2011. 
      
              PREDSJEDNIK
      Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
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45.

 Na temelju članka 18. Statuta
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 16. sjednici održanoj 15. lipnja 
2011. donijelo je

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

prodaju poslovnog prostora u
prizemlju zgrade na Trgu S. S. 

Kranjčevića u Križevcima

I.

 Raspisuje se Javni natječaj za prodaju 
poslovnog prostora u prizemlju zgrade na 
Trgu S. S. Kranjčevića.
 Početna cijena poslovnog prostora 
površine 84,4 m2  iznosi 523.117,54 kn 
(833,07 €/m2).

II. 

 Natječaj se provodi sustavom
zatvorenih ponuda u kojem kandidati svoje 
ponude dostavljaju u zatvorenim kovertama.
 Javni natječaj objavit će se na
oglasnoj ploči Grada Križevaca i na web 
stranici Grada.

III.

 Rok za podnošenje pisanih ponuda je 
15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj 
ploči Grada Križevaca. Ukoliko u otvorenom 
natječajnom roku ne bude zainteresiranih
ponuditelja, isti se produljuje do prodaje.

IV.

 Tekst Javnog natječaja prilaže se 
ovom Zaključku i njegov je sastavni dio.

    

V.

 Ovaj Zaključak objavit će se u 
‘’Službenom vjesniku Grada Križevaca’’.

GRADSKO VIJEĆE  GRADA 
KRIŽEVACA

KLASA: 940-01/11-01/23
URBROJ: 2137/02-04/2-11-4
Križevci, 15. lipnja 2011.   
          
   PREDSJEDNIK
      Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

46.

 Na temelju članka 18. Statuta
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 16. sjednici održa 15. lipnja 
2011. donijelo je

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

prodaju građevinskog zemljišta 
u Ulici Brace Hanžeka u Križevcima

I.

 Raspisuje se Javni natječaj za 
prodaju građevinskog zemljišta u u Ulici
Brace Hanžeka u Križevcima, istočni 
dio građevinskog zemljišta kčbr. 1755/6 
k.o Križevci zk.ul. 4482, vlasništvo 
Grada Križevaca, sa svom potrebnom
infrastrukturom, površine 2.000 m2
 Na parceli se predviđa izgradnja
stambene zgrade, a investitora će se
ugovorom obavezati da započne s radovima 
u roku od 12 mjeseci.

II.

 Početna cijena predmetne parcele 
iznosi 1.869.880,32 kn (934,94 kn/m2).
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III.

 Natječaj se provodi sustavom
zatvorenih ponuda u kojem kandidati svoje 
ponude dostavljaju u zatvorenim kovertama.
 Javni natječaj objavit će se na
oglasnoj ploči Grada Križevaca i na web 
stranici Grada.

IV.

 Rok za podnošenje prijava je 15 dana, 
od dana objave na Oglasnoj ploči Grada 
Križevaca. Ukoliko u otvorenom natječajnom 
roku ne bude zainteresiranih ponuditelja, isti 
se produljuje do prodaje.
 Tekst Javnog natječaja prilaže se 
ovom Zaključku i njegov je sastavni dio.

V.

 Ovaj Zaključak objavit će se u 
‘’Službenom vjesniku Grada Križevaca’’.

GRADSKO VIJEĆE  GRADA 
KRIŽEVACA

KLASA: 940-01/11-01/20
URBROJ: 2137/02-02/5-11-4
Križevci, 15. lipnja 2011.   
    
   PREDSJEDNIK
      Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

47. 
 
 Na temelju članka 18. Statuta
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca”, broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 16. sjednici održanoj 15. lipnja 
2011. donijelo je 

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

Grada Križevaca za sklapanje 
Ugovora o zamjeni nekretnina

I. 

 Daje se suglasnost gradonačelniku 
Grada Križevaca za sklapanje Ugovora o 
zamjeni nekretnina,  KLASA: 940-01/11-
01/16,  URBROJ: 2137/02-02/5-11-1. 
 Sukladno odredbama navedenog
Ugovora, Grad Križevci zamjenjuje
trosobni stan u Križevcima, Ulica 
Drage Grdenića 24, površine 57,93 m2,
procijenjene tržišne vrijednosti  62.500, 00 € 
za trosobni stan u Križevcima, Ulica Augusta 
Šenoe 5, vlasništvo Palčić Mire iz Križevaca, 
Ulica Augusta Šenoe 5, površine 72,3 m2,
procijenjene tržišne vrijednosti  65.000,00 
€. Razliku vrijednosti između predmetnih 
nekretnina nadoknadit će Grad Križevci.
  

II. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 940-01/11-01/16
URBROJ: 2137/2-04/2-11-2
Križevci, 15. lipnja 2011.
      
   PREDSJEDNIK
      Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

48.

 Na temelju članka 18. Statuta
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca”,  broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 16. sjednici održanoj 15. lipnja 
2011. donijelo je 

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

Gradske knjižnice “Franjo Marković” 
Križevci za donošenje Odluke o početku 

otvorenog postupka javne nabave
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I. 

 Daje se suglasnost ravnateljici
Gradske knjižnice “Franjo Marković” 
Križevci za donošenje Odluke o početku 
otvorenog postupka javne nabave velike
vrijednosti za REKONSTRUKCIJU 
ZGRADE DOMA HV-A ZA POTREBE 
GRADSKE KNJIŽNICE “FRANJO 
MARKOVIĆ” KRIŽEVCI, prema projektu 
TD 30-2010.

  Procijenjena vrijednost nabave 
iznosi 7.035.269,00 kuna bez PDV-a.
Izvor planiranih sredstava: Proračun Grada 
Križevaca za 2011. godinu, Ministarstvo
kulture RH, Ugovor (Klasa 402-01/10-
04/0327; Ur. Broj: 532-09-01-01/4-11- od 
11. ožujka 2011.)

II. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 360-01/11-01/9
URBROJ: 2137/2-04/2-11-3
Križevci, 15. lipnja 2011. 
      
               PREDSJEDNIK
      Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

49.

 Na temelju članka 18. Statuta
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 16. sjednici održanoj 15. lipnja  
2011. donijelo je  

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

Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci 
za 2010. godinu

I. 

 Usvaja se Financijsko izvješće
Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 
2010. 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:021-05/11-01/03
URBROJ: 2137/02-04/2-11-3
Križevci, 15. lipnja 2011.
      
    PREDSJEDNIK
      Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

50.

 Na temelju članka 18. Statuta
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 16. sjednici održanoj 15. lipnja  
2011. donijelo je  

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu i
fi nancijskom poslovanju 

Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. 
za 2010. godinu

I. 

 Usvaja se Izvješće o radu i
fi nancijskom poslovanju Križevačkog 
poduzetničkog centra d.o.o. za 2010. 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:021-05/11-01/03
URBROJ: 2137/02-04/2-11-4
Križevci, 15. lipnja 2011.
      
    PREDSJEDNIK
      Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

51.

 Na temelju članka 18. Statuta
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 16. sjednici održanoj 15. lipnja  
2011. donijelo je  

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o fi nancijskom
poslovanju Radio Križevaca  d.o.o.

za 2010. godinu

I. 

 Usvaja se Izvješće o fi nancijskom 
poslovanju Radio Križevaca  d.o.o. za 2010. 
godinu.
 Gradsko vijeće na jednoj od narednih
sjednica raspravit će prijedlog za prodaju 
poslovnih udjela Grada Križevaca u Radio 
Križevcima.

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

KLASA:021-05/11-01/03
URBROJ: 2137/02-04/2-11-5
Križevci, 15. lipnja 2011.
      
    PREDSJEDNIK
      Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

AKTI GRADONAČELIKA

12.

 Na temelju članka 143. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi (“Narodne novine” broj 87/08),  članka 
7. stavak 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa
pomoći izravnanja za decentralizirane 
funkcije jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave za 2011. godinu 
(“Narodne novine” broj 29/11), točke 
VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za fi nanciranje 
minimalnog fi nancijskog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva u 2011. godini 
(“Narodne novine” broj 29/11) 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)  
gradonačelnik Grada Križevaca dana 20. 
travnja 2011. godine donio je

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu
fi nanciranja decentraliziranih

funkcija osnovnih
   škola u 2011. godini nad kojima 

osnivačka prava ima Grad Križevci
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Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, 
mjerila i načini fi nanciranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog školstva na području
Grada Križevaca u 2011. 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:
- materijalne i fi nancijske rashode u iznosu 
od 4,275.370,00 kuna;
- rashode za materijal, dijelove i usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 
od 419.130,00 kuna;
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefi nancijskoj  
  imovini u iznosu od 846.134,00 kuna.

Članak 2.

KRITERIJI I MJERILA

Izdaci iz točke I. ove Odluke fi nanciraju 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 fi nanciranje tekućih troškova 
i troškova tekućeg i investicijskog 
održavanja.

Članak 3.

 Prema kriteriju stvarnog izdatka
fi nanciraju 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.

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.
 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 fi nanciraju 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
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- 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 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 neotklanjanje ugrožava
sigurnost učenika i škole (- ispitivanje
hidrantske mreže - periodični pregled i
kontrolno ispitivanje te servisiranje
vatrogasnih aparata - ispitivanje aparata i 
oruđa s povećanim opasnostima-pregled
ispravnosti kotlovnica i ostalih sustava
centralnog grijanja prije početka sezone
grijanja-ispitivanje električnih instalacija-
ispitivanje 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 fi nanciranje 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.
Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih
škola fi nancira se prema potrebama i
fi nancijskim planovima škola.
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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 fi nancije.
 Temeljem primljenih zahtjeva za 
isplatu i izvješća u Upravnom odjelu za 
društvene djelatnosti, isti se prosljeđuju u 
Upravni odjel za gospodarstvo i fi nancije 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 fi nancije 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
nefi nancijskoj imovini izvršavaju se
temeljem odredbi točke V. Odluke o
kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava 
za fi nanciranje minimalnog fi nancijskog 
standarda javnih potreba osnovnog školstva 
u 2011. godini (“Narodne novine”, broj 
29/11.).

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.

Članak 10.

 Ova Odluka stupa na snagu
danom objave u “Službenom vjesniku Grada 
Križevaca”, a primjenjuje se od 01. siječnja 
2011. godine.

KLASA: 602-01/11-01/ 15  
URBROJ: 2137/02-03-11-1           
Križevci, 20. 04. 2011.
                                                               
   GRADONAČELNIK
                                 Branko Hrg v.r.

OPERATIVNI PLAN ZA MATERIJAL, 
DIJELOVE I USLUGE

TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 
ODRŽAVANJA

OSNOVNIH ŠKOLA U 2011. GODINI

I.

 Sredstva za materijal, dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
osnovnih škola planirana u Proračunu Grada 
križevaca za 2011. godinu planiraju se i troše 
po školi, namjeni i iznosu sredstava.

II.

 Sredstva se raspoređuju u skladu 
sa stvarnim tehničkim stanjem, potrebnim
adaptacijama i zamjenama u cilju održavanja 
ili vraćanja i dovođenja imovine u
funkcionalno stanje. Iznos po svakoj školi 
predstavlja zbroj računa 3224 i 3232.
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Red.
br.

Škola NAMJENA Iznos (kn)

1. OŠ Ljudevita
Modeca Križevci

Račun 3224: Materijal i dijelovi za tek. inv. održavanje 
građ. objekata, popravak opreme, održavanje sl.
automobila
Račun 3232: Saniranje i popravci na građ.
objektima, MŠ, PŠ i športskoj dvorani, servisiranje 
aparata, popravak i održavanje opreme, održavanje i
popravak službenog automobila, ostale usluge i
rezervirani vlastiti troškovi

32.978,00 

205.233,00
Ukupno: 238.211,00

2. OŠ Vladimir
Nazor Križevci

Račun 3224: Krečenje zidova MŠ i PŠ, izmjena i
lakiranje parketa/laminata i drvenarije, popravak 
namještaja, rasvjetna tijela i sl.
Račun 3232: Izmjena stakala, popravci stolarije, servis 
fotokopirnog aparata, kotlovnice i hidrofora, atesti 

50.000,00 

90.919,00 
Ukupno: 140.919,00

3. GŠ Alberta
Štrige Križevci

Račun 3224: Sitni potrošni materijal
Račun 3232: Uvođenje centralnog grijanja u nove 
prostorije bivšeg POU-I. faza, servisiranje i održavanje 
aparata, ugađanje klavira

3.000,00 

 17.000,00
Ukupno: 20.000,00

4. COOR Račun 3224: Sitni potrošni materijal
Račun 3232: Popravci instalacija i ostali radovi na 
školskoj zgradi, atesti i servisiranje uređaja, servis
kombi vozila, održavanje računala fotokopirnog aparata

3.000,00 

17.000,00 
Ukupno: 20.000,00

UKUPNO 1. - 4.: 419.130,00

III.

 Osnovne škole za servisiranje i popravak opreme, te tekuće i investicijsko održavanje 
zgrada i opreme do visine i namjene u točki II. Operativnog plana rješavaju u skladu sa
odredbama Zakona o javnoj nabavi koje se tiču nabave roba, radova i usluga male vrijednosti  i 
to uvrštavaju u mjesečni fi nancijski plan škole.

IV.

 Operativni plan za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
osnovnih škola u 2011. godini sastavni je dio Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
fi nanciranja decentraliziranih funkcija u 2011. godini, osnovnih škola, nad kojima osnivačka 
prava ima Grad Križevci.

GRADONAČELNIK GRADA KRIŽEVACA
                                                                   
KLASA: 602-01/11-01/15                                                                           
URBROJ: 2137/02-03-11-2                                                                                
Križevci, 20. 04. 2011.                                                                               
                   GRADONAČELNIK
                                                                                                       Branko Hrg v.r.


