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AKTI GRADSKOG VIJEĆA

51. Na temelju članka 86. Zakona
o prostornom uređenju („Narodne
novine“ broj 153/13) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca („Službeni
vjesnik Grada Križevaca“ broj 4/09,
1/13. i 1/16), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 2. sjednici održanoj 12.
srpnja 2017. donijelo je

O D L U K U

O izradi IV. izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Grada

Križevaca

Članak 1.

Ovom Odlukom započinje postupak
izrade IV. Izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj
3/05, 1/07, 1/09, 6/11, 8/11. - ispravak i
4/14)(u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune
GUP-a).

1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJE IZMJENA I
DOPUNA GUP-a

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje
Izmjena i dopuna GUP-a je Zakon o
prostornom uređenju („Narodne novine“ broj
153/13) (u daljnjem tekstu: Zakon), sukladno
kojem je izrada i donošenje provedbenih
prostornih planova u nadležnosti općina i
gradova.

2. RAZLOZI DONOŠENJA
IZMJENA I DOPUNA GUP-a

Članak 3.

Izmjene i dopune GUP-a pokreću se
iz razloga da se omogući manja udaljenost
građevina od međe čestice, a sve sukladno
posebnim propisima.

3. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
GUP-a

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna GUP-a
ostaje u istim granicama, a kartografski
prikazi se ovim izmjenama i dopunama ne
mijenjaju.

Ove Izmjene i dopune GUP-a odnose
se isključivo na izmjene i dopune odredbi za
provođenje.

4. SAŽETA OCJENA STANJA U
OBUHVATU GUP-a

Članak 5.

Prema odredbama Odluke o
donošenju Generalnog urbanističkog plana
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 3/05, 1/07, 1/09, 6/11, 8/11. -
ispravak i 4/14), u članku 40. definirana je
udaljenost građevina od susjednih građevnih
čestica koja ograničava i onemogućava
gradnju u gospodarske i poslovne svrhe.

5. CILJEVI I PROGRAMSKA
POLAZIŠTA IZMJENA I
DOPUNA GUP-a

Članak 6.

Cilj izrade Izmjena i dopuna GUP-a
je omogućiti bolju iskoristivost parcela u
gospodarskim zonama.

6. POPIS SEKTORSKIH
STRATEGIJA, PLANOVA,
STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENATA PROPISANIH
POSEBNIM ZAKONIMA
KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU
S KOJIMA SE UTVRĐUJU
ZAHTJEVI ZA IZRADU
IZMJENA I DOPUNA GUP-a

Članak 7.
Stručne podloge za izradu Izmjena i

dopuna GUP-a nisu potrebne.
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7. NAČIN PRIBAVLJANJA
STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.
Stručno rješenje za izradu Izmjene i

dopune GUP-a izradit će ovlašteni izrađivač
prostorno - planske dokumentacije.

8. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA
ODREĐENIH POSEBNIM
PROPISIMA KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU
IZMJENA I DOPUNA GUP-a, 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 Izmjena i dopuna GUP-a, prema
članku 90. Zakona su:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU
Koprivničko-križevačka, Trg Eugena
Kumičića 18,  48 000 Koprivnica,

2. Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Koprivnica, Hrvatske
državnosti 7, 48 000 Koprivnica,

3. Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu
prirode, Ispostava Križevci, I. Z.
Dijankovečkog 18, 48 260 Križevci,

4. Koprivničko-križevačka županija,
Zavod za prostorno uređenje
Koprivničko – križevačke županije,
Florijanski trg 4/I Koprivnica,

5. Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.,
Grdenićeva 7, 48260 Križevci,

6. Radnik – Plin d.o.o., Tomislavova 45,
48260 Križevci,

7. Gradska četvrt Donji grad,
8. Gradska četvrt Gornji grad,
9. Gradska četvrt Centar,
10. Gradsko vijeće.

Članak 10.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu
Izmjena i dopuna GUP-a od strane
javnopravnih tijela i osoba nositelju izrade
Izmjena i dopuna GUP-a 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.

9. PLANIRANI ROK ZA IZRADU
IZMJENA I DOPUNA GUP-a

Članak 11.

Planirani krajnji rok završetka izrade
Izmjene i dopune GUP-a je 31. prosinac
2017. godine.

Rok se može produžiti u slučaju
potrebe ponavljanja javne rasprave ili iz
nekog drugog opravdanog razloga.

10. IZVORI FINANCIRANJA
IZRADE IZMJENA I DOPUNA
GUP-a

Članak 12.

Izmjene i dopune GUP-a financirat će
se iz Proračuna Grada Križevaca za 2017.
godinu (Glava 40040, Program: Izrada
prostorno-planske dokumentacije, Aktivnost:
400501: Planovi, geodetska snimanja i
projektiranje).

11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 13.

Sukladno članku 86. Zakona ova
Odluka dostavlja se Hrvatskom zavodu za
prostorni razvoj, a sukladno članku 19.
stavku 2. Uredbe o informacijskom sustavu
prostornog uređenja ("Narodne novine" broj
115/15) Zavodu za prostorno uređenje
Koprivničko - križevačke županije.

Sukladno članku 90. Zakona ova
Odluka dostavlja se javnopravnim tijelima i
osobama navedenim u članku 9. zajedno s
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pozivom za izdavanje zahtjeva za
izradu prostornog plana.

Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu prvog

dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Grada Križevaca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 350-01/17-01/7
URBROJ: 2137/02-02/01-17-2
Križevci, 12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

52. Na temelju članka 15. stavak
2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne
novine broj 120/16) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca (Službeni
Vjesnik Grada Križevaca broj: 4/09,
1/13. i 1/16) , Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 2. sjednici održanoj 12.
srpnja 2017. donijelo je

O D L U K U

o provedbi postupaka jednostavne nabave

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju postupci,
pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga koje
provodi Grad Križevci (u daljnjem tekstu:
Grad) čija je procijenjena vrijednost bez
poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od
200.000,00 kuna te nabavu radova čija je
procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu
vrijednost (PDV) manja od 500.000,00 kuna
(u daljnjem tekstu: jednostavna nabava), na
koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj
nabavi.

Članak 2.

Grad propisuje sljedeće vrijednosne
pragove i određuje način postupanja i
ugovaranja istih:

- do 70.000,00 kn bez PDV-a -
direktna pogodba sa jednim
gospodarskim subjektom

- od 70.000,00 kn bez PDV-a do
200.000,00 kn bez PDV-a za robu i
usluge odnosno do 500.000,00 kn
bez PDV-a za radove – sukladno
članku 3. ove Odluke.

Članak 3.

Postupak nabave od 70.000,00 kn do
200.000,00 kn bez PDV-a za robu i usluge
odnosno  500.000,00 kn bez PDV-a za
radove počinje donošenjem odluke o
pokretanju postupka i imenovanju stručnog
povjerenstva za jednostavnu nabavu koju
donosi odgovorna osoba Grada.

Pripremu i provedbu nabave provode
najmanje tri (3) člana stručnog povjerenstva
za jednostavnu nabavu, koje imenuje
odgovorna osoba Grada, te određuje njihove
obveze i ovlasti u postupku jednostavne
nabave.

Provedba postupka: Slanje na dostavu
ponuda odabranim gospodarskim subjektima
na dokaziv način. Broj gospodarskih
subjekata kojima se dostavlja zahtjev za
dostavu ponude na temelju definiranih uvjeta
i zahtjeva vezanih na predmet nabave je
minimalno 3 (tri).

Članak 4.

Sve nabave veće od 70.000,00 kn bez
PDV-a Grad će objaviti na službenim
internet stranicama.

Članak 5.

Iznimno od članka 3. ove Odluke
Grad može kada je to nužno zbog žurnosti ili
drugih iznimnih situacija i ovisno o predmetu
nabave poziv za ponudu poslati  samo
jednom gospodarskom subjektu po svojem
izboru.

Članak 6.

Za dokazivanje sposobnosti
Grad može sukladno zahtjevnosti predmeta
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nabave od gospodarskih subjekata
tražiti slijedeću dokumentaciju:

1. Uvjet pravne i poslovne sposobnosti,
te dokumenti kojima se dokazuje
sposobnost

 upis u sudski, obrtni, strukovni ili
drugi odgovarajući registar kojim se
dokazuje registriranost za obavljanje
djelatnosti iz predmeta nabave

 Upis u registar dokazuje se
odgovarajućim izvodom.

2. Minimalne razine financijske
sposobnosti, te dokumenti kojima se
dokazuje sposobnost

 solventnost koja se odnosi na račun, a
podrazumijeva da nema evidentirane
nepodmirene obveze.
Za dokazivanje sposobnosti potrebno

je dostaviti dokument izdan od bankarskih ili
drugih financijskih institucija kojim se
dokazuje solventnost gospodarskog subjekta
(BON-2, SOL-2 i sl.).

 da nema dospjelih nepodmirenih
obveza prema Gradu i dospjelih
nepodmirenih poreznih obveza.
Za dokazivanje sposobnosti potrebno

je dostaviti potvrdu Grada i nadležne porezne
uprave o nepostojanju duga koje ne smiju biti
starije od 30 dana od početka postupka.

3. Minimalne razine tehničke i stručne
sposobnosti, te dokumenti kojima se
dokazuje sposobnost

 Popis sklopljenih ugovora popraćen s
potvrdama druge ugovorne strane o
zadovoljavajućem izvršenju ugovora s istim
ili sličnim predmetom ugovora kao što je
predmet nabave, čiji je  iznos (bez PDV-a)
minimalno u visini procijenjene vrijednosti
nabave.

Potvrda mora sadržavati slijedeće
podatke:

 naziv i sjedište ugovornih strana
 predmet ugovora
 vrijednost ugovora
 datum i mjesto izvođenja

radova/usluga
 navod jesu li radovi/usluge izvedene

u skladu s pravilima struke i uredno
izvršeni

 popis tehničkih i drugih stručnjaka,
te njihove obrazovne i stručne
kvalifikacije

4. Izjava o nekažnjavanju
 potpisanu i ovjerenu Izjavu o

nekažnjavanju kojom dokazuje da
gospodarski subjekt i osoba
ovlaštena za zastupanje nisu
pravomoćno osuđeni za
taksativno nabrojena kaznena
dijela.

5. Postojanje određenog ovlaštenja,
suglasnosti i slično koji su
gospodarskom subjektu potrebni u
zemlji sjedišta za obavljanje
djelatnosti povezane s predmetom
nabave (odobrenja raznih
ministarstava ili drugih nadležnih
institucija za obavljanje određene
djelatnosti i sl.)

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Jamstvo za ozbiljnost ponude u vidu
Bianco zadužnice ovjerene kod javnog
bilježnika ili polaganjem depozita u
iznosu od 3% procijenjene vrijednosti
predmeta nabave.

Jamstvo za ozbiljnost ponude je
jamstvo koje se naplaćuje u slučajevima
odustajanja ponuditelja od svoje ponude
u roku njezine valjanosti, dostavljanja
neistinitih podataka, nedostavljanja
izvornika ili ovjerenih preslika, odbijanja
potpisivanja ugovora, odnosno
nedostavljanja jamstva za uredno
ispunjenje ugovora.
7. Jamstvo za uredno ispunjenje

ugovora
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

u visini od 10 % od ukupne vrijednosti
ponude (s pripadajućim PDV-om). Ponuditelj
ga mora dostaviti najkasnije u roku 8 dana od
dana potpisivanja ugovora.
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Jamstvo može biti u obliku bankovne
garancije,  bianco zadužnice ili polaganjem
depozita i mora vrijediti 30 dana od krajnjeg
roka za izvršenje predmeta ugovora.

Bezuvjetna bankovna garancije (u
izvorniku) mora biti s  klauzulom "plativo na
prvi poziv", odnosno "bez prava prigovora".

8. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u

jamstvenom roku na  rok od 2 godine  od
dana primopredaje radova/usluga. Nakon
primopredaje radova/usluga Izvoditelj je
dužan predati Jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku, u visini 5%
vrijednosti izvedenih radova/usluga s PDV-
om.

Jamstvo može biti u obliku bankovne
garancije,  bianco zadužnice ili polaganjem
depozita.

Bezuvjetna bankovna garancije (u
izvorniku) mora biti s  klauzulom "plativo na
prvi poziv", odnosno "bez prava prigovora".

Članak 7.

Rok za dostavu ponuda iz članka 3.
ove odluke iznosi najmanje 5 dana, a najviše
15 dana od dana slanja poziva za dostavu
ponuda.

Članak 8.

Dokumente koji se dostavljaju na
zahtjev Grada, ponuditelji mogu dostaviti u
neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom
smatra se i neovjereni ispis elektroničke
isprave. Ponude se mogu dostaviti u
pismenom obliku na adresu Grada ili putem
elektroničke pošte (e-mail), ovisno o odluci
za svaki pojedini postupak jednostavne
nabave. Nakon rangiranja ponuda prema
kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja
odluke o odabiru, Grad može od
najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava
sklopiti okvirni sporazum/ugovor zatražiti
dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih
onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi,
ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje
izdaju nadležna tijela.

Članak 9.

Otvaranje ponuda nije javno. Nakon
otvaranja ponuda stručno povjerenstvo za
jednostavnu nabavu pregledava i ocjenjuje
ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva
na dostavu ponude.

Članak 10.

O otvaranju, pregledu i ocjeni
sastavlja se zapisnik. Na temelju kriterija za
odabir ponude daje se prijedlog odgovornoj
osobi Grada za donošenje odluke o odabiru.

Za odabir ponude je dovoljna jedna
(1) pristigla ponuda koja udovoljava svim
traženim uvjetima iz zahtjeva za dostavu
ponuda.

Ukoliko ne pristigne ni jedna ponuda
ili su sve pristigle ponude nepravilne,
neprihvatljive ili neprikladne Grad nije
obvezan ponoviti postupak, već može poziv
za dostavu ponude dostaviti samo jednom
gospodarskom subjektu po svojem izboru ili
poništiti postupak.

Rok za donošenje odluke o odabiru je
8 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Grad može u bilo koje vrijeme do
sklapanja ugovora, donijeti odluku o
poništenju postupka nabave.

Članak 11.

Grad će odluku o odabiru poslati svim
gospodarskim subjektima koji su dostavili
svoje ponude.

Rok za podnošenje žalbe na Odluku o
odabiru je 3 dana od dana primitka odluke i
podnosi se gradonačelniku Grada. Odluka
gradonačelnika o žalbi je konačna.

Članak 12.

Grad može sa gospodarskim
subjektom koji izvršava osnovni ugovor
sklopiti dodatak ugovoru ili izdati
narudžbenicu :

- za dodatne, nepredviđene i nužne
radove koji nisu bili uključeni u
početni projekt niti u osnovni ugovor
čija vrijednost ne smije prijeći 25%
vrijednosti osnovnog ugovora
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Članak 13.

Ovom Odlukom propisuje se
mogućnost sklapanja Okvirnog sporazuma
i/ili Ugovora za nabave od 70.000,00 kn do
200.000,00 kn bez PDV-a (za robu i usluge)
odnosno do 500.000,00 kn bez PDV-a (za
radove) sa odabranim gospodarskim
subjektom, prema uvjetima iz ponude.

Ova Odluka o provedbi postupka
jednostavne nabave ne odnosi se na
financijske transakcije.

Članak 14.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 406-01/17-01/22
URBROJ: 2137/02-02/03-17-1
Križevci, 12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

53. Na temelju članka 7. stavka 2.
Zakona o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe
("Narodne novine", broj 24/11, 61/11,
27/13, 48/13. - pročišćeni tekst, 2/14.
i 96/16) i članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13. i 1/16),
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 2.
sjednici održanoj 12. srpnja 2017.
donijelo je

O D L U K U

o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s

liste grupe birača, zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Križevaca od
konstituiranja Gradskog vijeća Grada
Križevaca do 31. prosinca 2017. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se
sredstva koja se u Proračunu Grada
Križevaca za 2017. godinu osiguravaju za
redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe
birača, zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Gradsko
vijeće) za razdoblje od konstituiranja
Gradskog vijeća do 31. prosinca 2017.
godine.

U Proračunu Grada Križevaca za
2017. godinu osigurana su sredstva za
financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača u iznosu
69.780,06 kuna, za razdoblje iz stavka 1.
ovoga članka.

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje
financiranje iz sredstava Proračuna Grada
Križevaca za 2017. godinu imaju političke
stranke koje u Gradskom vijeću imaju
najmanje jednog člana kao i članovi
Gradskog vijeća izabran s liste grupe birača.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća
utvrđuje se jednaki iznos sredstava, tako da
svakoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njenih članova u trenutku
konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog člana Gradskog vijeća
utvrđuju se sredstava u iznosu 3.230,56 kuna
godišnje.

Za svakog člana Gradskog vijeća
podzastupljenog spola, političkoj stranci,
odnosno članici izabranoj s liste grupe birača
pripada i pravo na naknadu u visini 10%
iznosa utvrđenoga za svakog člana iz stavka
2. ovoga članka.

Za svaku članicu se, sukladno
stavcima 2. i 3. ovoga članka, utvrđuju
sredstva u iznosu 3.553,61 kuna.
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Članak 4.

Sredstva utvrđena ovom Odlukom
raspoređuju se političkim strankama i
članovima izabranim s liste grupe birača u
godišnjim iznosima kako slijedi:

1. Članovima/članicama s Liste grupe
birača:

SAŠA RUŽIĆ
3.230,56 kuna,

DUBRAVKO PICIG
3.230,56 kuna,

ŠTEFICA WOLF
3.553,61 kunu,

EDUARD KRMPOTIĆ
3.230,56 kuna,

ANA KONČURAT
3.553,61 kunu,

IGOR FRBEŽAR
3.230,56 kuna,

TENA TEKLIĆ
3.553,61 kunu,

SANELA STRUČIĆ
3.553,61 kunu,

2. Hrvatskoj demokratskoj zajednici
- HDZ (4 člana)

12.922,24 kuna,
3. Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske

- SDP (3 člana, 1 članica)
13.245,29 kuna,

4. Hrvatskoj demokršćanskoj stranci
- HDS (2 člana, 1 članica )

10.014.73 kune,
5. Hrvatskoj seljačkoj stranci

- HSS (1 član )
3.230,56 kuna,

6. Mreža nezavisnih lista
- MREŽA (1 član )

3.230,56 kuna.

Ukupno: 69.780,06  kuna.

Članak 5.

Raspoređena sredstva iz članka 4. ove
Odluke doznačuju se tromjesečno u jednakim
iznosima, na žiro račun političkih stranaka, a

članu izabranog s liste grupe birača na
poseban račun za redovito financiranje.

Članak 6.

Ukoliko tijekom proračunske godine,
pojedini član/članica ili više njih, napuste ili
promijene članstvo u političkoj stranci,
financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno ovoj Odluci ostaju političkoj stranci
kojoj je članica/član pripadao u trenutku
konstituiranja Gradskog vijeća.

Ukoliko član izabran s liste grupe
birača postane član političke stranke koja
participira u Gradskom vijeću, sredstva za
redovito godišnje financiranje ostaju tom
članu/članici.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o raspoređivanju
sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Križevaca za 2017. godinu ("Službeni
vjesnik Grada Križevaca" broj 6/16).

Članak 8.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA:  402-01/17-01/18
URBROJ: 2137/02-04/2-16-1
Križevci, 12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

54. Na temelju članka 56. Zakona
o prijevozu u cestovnom prometu
(Narodne Novine broj:82/13)  i
članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj 4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 2. sjednici
održanoj 12. srpnja 2017. donijelo je
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O D L U K U

o dopunama Odluke o obavljanju auto
taksi prijevoza na području Grada

Križevaca

Članak 1.

U Odluci o obavljanju auto taksi
prijevoza na području Grada Križevaca
(“Službeni vjesnik Grada Križevaca” broj
5/10) u članku 4. iza stavka 3. dodaju se
stavci 4., 5. i 6. koji glase:

Dozvola se izdaje za jedno vozilo.
Visina naknade za izdavanje dozvole

za obavljanje autotaksi prijevoza na području
Grada iznosi 600,00 kuna godišnje po
izdanoj dozvoli i plaća se do 30. lipnja za
tekuću godinu.

Na području Grada za obavljanje
autotaksi prijevoza izdaju se najviše dvije
dozvole.".

Članak 2.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 340-01/17-01/13
URBROJ: 2137/02-02/3-17-1
Križevci, 12. 7. 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

55. Na temelju članka 15.st.4.
Zakona o komunalnom gospodarstvu
(NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14), članka 13. Odluke o
komunalnim djelatnostima na
području Grada Križevaca ("Službeni
vjesnik Grada Križevaca" broj 7/10) u
daljnjem tekstu: Odluka i Zapisnika
Povjerenstva za provođenje javnog
natječaja za obavljanje komunalnih

poslova - organiziranje poslova
hvatanja, čuvanja i uklanjanja
uginulih pasa i drugih životinja, od
15.03.2017. godine, Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 2. sjednici
održanoj 12. srpnja 2017.  donijelo je

O D L U K U

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
obavljanje komunalnih poslova -

organiziranje poslova hvatanja, čuvanja i
uklanjanja uginulih pasa i drugih

životinja na području Grada Križevaca

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Križevaca po
prethodno provedenom javnom natječaju za
obavljanje komunalnih poslova -
organiziranje poslova hvatanja, čuvanja i
uklanjanja uginulih pasa drugih životinja na
području Grada Križevaca, kao
najpovoljnijeg ponuditelja odabire
Veterinarsku stanicu Koprivnica,
M.P.Miškine 66, 48 000 Koprivnica, OIB:
35631964454.

Članak 2.

S odabranim ponuditeljem iz članka
1. ove Odluke Gradonačelnik Grada
Križevaca zaključit će ugovor o obavljanju
komunalnih poslova - organiziranje poslova
hvatanja, čuvanja i uklanjanja uginulih pasa i
drugih životinja na području Grada
Križevaca na vrijeme od dvije godine po
jediničnim cijenama.

Članak 3.

Ova Odluka stapa na snagu danom
objave u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
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KLASA: 406-01/17-01/7
URBROJ: 2137/02-02/03-17-10
Križevci, 12. 7. 2017.

PREDSJEDNIK:
Marko Katanović v. r.

56. Na temelju članka 35. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine” br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i
članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj 4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevci na 2. sjednici
održanoj 12. srpnja 2017. donijelo je

O D L U K U

o osnivanju prava građenja u korist
Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

I.

Prihvaća se osnivanje prava građenja
na nekretninama kčbr. 2385/14 k.o. Križevci
površine 21 259 m2 i  kčbr. 2385/15 ŠUMA
IVANČINO BRDO površine 2062 m2 zk.ul.
2892 k.o. Križevci u korist Komunalnog
poduzeća d.o.o. Križevci u svrhu izvođenja
radova sanacije i proširenja odlagališta
otpada Ivančino brdo.

II.

Sukladno čl.4.st.1. Zakona o
uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu
izgradnje infrastrukturnih građevina
(Narodne novine broj 80/11) pravo građenja
osniva se bez naknade.

III.

Pravo građenja osniva se na rok sve
dok se predmetne nekretnine koriste
sukladno namjeni za koju su darovane, a to je
odlagalište otpada.

IV.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada
Križevaca za sklapanje Ugovora o osnivanju
prava građenja sa Komunalnim poduzećem
d.o.o. Križevci.

V.
Ova Odluka objaviti će se u

„Službenom vjesniku Grada Križevci“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 940-01/17-01/40
URBROJ: 2137/02-02/07-17-2
Križevci, 12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

57. Na temelju članka 35. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine” br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i
članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj: 4/09, 1/13 i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 2. sjednici
održanoj 12. srpnja 2017. donijelo je

O D L U K U

o prijenosu prava vlasništva
u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Zagreb

I.

Prihvaća se prijenos prava vlasništva
na nekretninama kako slijedi:

 kčbr. 462 ŠUMA IZA LIVADA
površine 60 čhv,

 kčbr. 463/6 VOĆNJAK KOD KUĆE
površine 650 m2,
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 kčbr. 463/7 ORANICA KOD KUĆE
površine 811 m2, sve zk.ul.1120 k.o.
Carevdar,

 kčbr. 14120/13, livada, površine 1564
m2,

 kčbr. 14120/15, livada, površine 129
m2,

 kčbr. 14120/18, livada, površine 335
m2,

 kčbr. 14131/4, livada, površine 115
m2,

 kčbr. 14134/4, livada, površine 677
m2,

 kčbr. 14134/5, livada, površine 50
m2,

 kčbr. 14117/17, oranica, površine 150
m2,

 kčbr. 14117/20, oranica, površine 951
m2,

 kčbr. 14117/21, oranica, površine 52
m2,

 kčbr. 14117/23, oranica, površine 74
m2,

 kčbr. 14117/25, oranica, površine 66
m2,

 kčbr. 14117/28, oranica, površine 401
m2,

 kčbr. 14117/29, oranica, površine 38
m2,

 kčbr. 14120/31, livada, površine 29
m2,

 kčbr. 14117/7, oranica, površine 697
m2, sve zk.ul. 8851 k.o. Križevci, za
korist HŽ INFRASTRUKTURA
d.o.o. Zagreb.

II.

Pravo vlasništva prenosi se u korist
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb radi
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za
zahvat u prostoru; rekonstrukcija postojećeg
kolosjeka i izgradnja drugog kolosjeka
infrastrukturne namjene, prometnog sustava
željezničkog prometa Željezničke pruge
M201 na dionici Križevci- Koprivnica-
državna granica.

III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada
Križevaca za sklapanje Ugovora o prijenosu
prava vlasništva br. 9/2017-1.3.2. i
br.15/2017-1.3.2.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke
stavlja se van snage Odluka o prijenosu prava
vlasništva u korist HŽ INFRASTRUKTURA
d.o.o. Zagreb od 19. travnja 2017. godine
KLASA: 940-01/17-01/26, URBROJ:
2137/02-02/07-17-2 objavljena u Službenom
vjesniku Grada Križevci broj 2/17.

V.

Ova Odluka objaviti će se u
„Službenom vjesniku Grada Križevaca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 940-01/17-01/41
URBROJ: 2137/02-02/07-17-2
Križevci, 12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

58. Na temelju članka 35. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine” br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i
članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj: 4/09, 1/13 i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevci na 2. sjednici
održanoj 12. srpnja 2017. donijelo je

O D L U K U

o osnivanju prava građenja
u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Zagreb
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I.

Prihvaća se osnivanje prava građenja
za korist  HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Zagreb na nekretninama kako slijedi:

 k.č.br. 14120/16, livada, površine
2933 m2,

 k.č.br. 14120/17, livada, površine
108 m2,

 k.č.br. 14134/6, livada, površine
41 m2,

 k.č.br. 14117/18, oranica,
površine 45 m2,

 k.č.br. 14117/19, oranica,
površine 1911 m2,

 k.č.br. 14117/2, oranica, površine
1531 m2,

 k.č.br. 14117/24, oranica,
površine 2381 m2,

 k.č.br. 14117/26, oranica,
površine 82 m2,

 k.č.br. 14117/27, oranica,
površine 65 m2,

 k.č.br. 14117/14, oranica,
površine 172 m2,

 k.č.br. 14117/15, oranica,
površine 7 m2,

 k.č.br. 14129/2 cesta, površine
263 m2,

 k.č.br. 14129/3 cesta, površine
1080 m2,

 k.č.br. 14117/30 nerazvrstana
cesta, površine 440 m2,

 k.č.br. 14117/31 nerazvrstana
cesta, površine 49 m2, sve
upisane u zk.ul.br. 8851, k.o.
Križevci kao vlasništvo Grada
Križevaca, OIB: 35435239132,
Ivana Zakmardija Dijankovečkog
12, Križevci

 kčbr. 224/2 put Ograde površine
867 m2

 kčbr. 315/2 PUT
KLOBUČARKA površine 414
m2

 kčbr. 325/2 PUT KUČIŠTE
površine 96 m2

 kčbr. 325/3 PUT KUČIŠTE
površine 82 m2 upisane u
zk.ul.106 k.o Kloštar Vojakovački

 kčbr. 382/2 PUT KOD KUĆE
površine 439 m2

 kčbr. 384/5 PUT U MJESTU
površine 189 m2

 kčbr. 494/3 PUTGARIĆ površine
962 m2

 kčbr. 545/2 PUT ZDENIČKA
površine 379 m2

 kčbr. 627/2 CESTA KRČEVINE
površine 332 m2

 kčbr. 627/3 CESTA KRČEVINE
površine 262 m2

 kčbr. 969/2 PUT ZDENEČKA
površine 539 m2

 kčbr. 977/2 CESTA RAVNICA
površine 419 m2

 kčbr. 1711/3 PUT
OGRADJENKA površine 311 m2

 kčbr. 387/2 ŠUMA KRČI
površine 436 m2 upisane u
ZK.UL.POPIS I k.o. Carevdar

 kčbr. 967/5 MAJUREC CESTA
NERAZVRSTANA CESTA
površine 633 m2 zk.ul.751 k.o
Majurec

II.

Pravo građenja osniva se radi
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za
zahvat u prostoru; rekonstrukcija postojećeg
kolosjeka i izgradnja drugog kolosjeka
infrastrukturne namjene, prometnog sustava
željezničkog prometa Željezničke pruge
M201 na dionici Križevci- Koprivnica-
državna granica.

III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada
Križevaca za sklapanje Ugovora o osnivanju
prava građenja br. 14/2017-1.3.2., Ugovora o
pravu građenja br. 18/2017-1.3.2., Ugovora o
pravu građenja br. 8/2017-1.3.2. i Ugovor o
osnivanju prava građenja broj    /2017 1.3.2.
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IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke
stavlja se van snage Odluka o osnivanju
prava građenja u korist HŽ
INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb od 19.
travnja 2017. godine KLASA: 940-01/17-
01/27, URBROJ: 2137/02-02/07-17-2
objavljena u Službenom vjesniku Grada
Križevci broj 2/17.

V.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 940-01/17-01/39
URBROJ: 2137/02-02/07-17-2
Križevci, 12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

59. Na temelju članka 35. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine” br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i
članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj: 4/09, 1/13 i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 2. sjednici
održanoj 12. srpnja 2017. godine
donijelo je

O D L U K U

o odbijanju zahtjeva za osnivanje prava
služnosti u korist HŽ

INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb i
davanju suglasnosti društvu HŽ

INFRASTRUKTURA d.o.o.

I.

Odbija se HŽ INFRASTRUKTURA
d.o.o. Zagreb sa zahtjevima za osnivanje
prava služnosti u korist HŽ
INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb radi:

-izmiještanja i polaganja vodovoda i zaštite
cijevi na nekretninama:

 na dijelu k.č.br. 14120/10 Gornji Čret
livada ukupne površine 2182 m2 k.o.
Križevci, površine služnosti 109 m2,

 na dijelu k.č.br. 14120/14 Gornji Čret
livada ukupne površine 7183 m2 k.o.
Križevci, površine služnosti 18 m2,

 na dijelu k.č.br. 14120/19 Gornji Čret
livada ukupne površine 4810 m2 k.o.
Križevci, površine služnosti 4 m2,

 na dijelu k.č.br. 14131/1 Gornji Čret
livada ukupne površine 6945 m2 k.o.
Križevci, površine služnosti 76 m2,

 kako je to prikazano na kopiji
katastarskog plana plavom bojom, a
koji je sastavni dio ovog Ugovora;

 za izmiještanje i polaganje stupova i
voda električne energije na
nekretnini:

 na dijelu k.č.br. 14117/1 Gornji Čret
oranica ukupne površine 5369 m2
k.o. Križevci, površine služnosti 67
m2,

II.

Radi rješavanja imovinskopravnih
odnosa u svrhu Rekonstrukcije postojećeg
kolosijeka i izgradnje drugog kolosijeka,
infrastrukturne namjene, prometnog sustava
željezničkog prometa, željezničke pruge
M201 (državna granica-Botovo-Dugo Selo)
na dionici Križevci – Koprivnica – državna
granica, ETAPA A.3. - NADVOŽNJAK
VUK u km 39+483,97, izdati će se
Suglasnost za izmiještanje i polaganje
vodovoda i zaštite cijevi i za izmiještanje i
polaganje stupova i voda električne energije.
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III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada
Križevaca za izdavanje Suglasnosti za
izmiještanje i polaganje vodovoda i zaštite
cijevi i za izmiještanje i polaganje stupova i
voda električne energije kao dokaz pravnog
interesa u smislu čl.109. Zakona o gradnji
stavak 1. točka 5.

IV.

Ova Odluka objaviti će se u
„Službenom vjesniku Grada Križevaca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 940-01/17-01/51
URBROJ: 2137/02-02/07-17-2
Križevci, 12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

60. Na temelju članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca", broj 4/09, 1/13. i
1/16), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 2. sjednici održanoj 12.
srpnja  2017. donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti  gradonačelniku
Grada Križevaca za donošenje
Odluke o imenovanju stručnog

povjerenstva za postupak zajedničke javne
nabave za izgradnju sustava oborinske
odvodnje u ulici Gornje Križevčine (2.
uporabna cjelina) i izgradnju pješačke

staze u ulici Gornje Križevčine (3.
uporabna cjelina)

I.

Daje se suglasnost gradonačelniku
Grada Križevaca za donošenje Odluke o
imenovanju stručnog povjerenstva za
postupak zajedničke javne nabave za

izgradnju sustava oborinske odvodnje u ulici
Gornje Križevčine (2. uporabna cjelina) i
izgradnju pješačke staze u ulici Gornje
Križevčine (3. uporabna cjelina).

Grad Križevci ponovno provodi
zajednički postupak javne nabave za svoje
potrebe i za javnog naručitelja Komunalno
poduzeće d.o.o. Križevci, s obzirom da je
prethodni postupak završio donošenjem
Odluke o poništenju postupka.

II.

Predmet nabave odnosi se na
izgradnju sustava oborinske odvodnje u ulici
Gornje Križevčine (2. uporabna cjelina) i
izgradnju pješačke staze u ulici Gornje
Križevčine (3. uporabna cjelina).

Nabava će se provesti otvorenim
postupkom javne nabave.

Ukupna procijenjena vrijednost
postupka zajedničke nabave je 1.450.000,00
kn (bez PDV-a).

Za pojedinačne naručitelje
procijenjena vrijednost iznosi kako slijedi:
- za Grad Križevce – 650.000,00 kn (bez
PDV-a)
- za Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci -
800.000,00 kn (bez PDV-a)

III.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 406-01/17-01/10
URBROJ: 2137/02-02/03-17-10
Križevci, 12. 7. 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

61. Na temelju članka 18. alineje
16. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj 4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na
konstituirajućoj sjednici održanoj 26.
lipnja 2017. donijelo je
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R J E Š E N J E

o izboru predsjednika Gradskog vijeća
Grada Križevaca

I.

Za predsjednika Gradskog vijeća
Grada Križevaca izabire se

MARKO KATANOVIĆ (SDP),
Križevci, V.Köröskenya 26  .

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 021-05/17-01/17
URBROJ: 2137/02-04/02-17-3
Križevci, 26. lipnja  2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

62. Na temelju članka 18. alineje
16. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj 4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na
konstituirajućoj sjednici održanoj 26.
lipnja 2017. donijelo je

R J E Š E N J E

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Križevaca

I.

Za potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Križevaca izabire se

EDUARD KRMPOTIĆ, (Lista grupe
birača), Križevci, M.Kiepacha 15 .

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 021-05/17-01/17
URBROJ: 2137/02-04/02-17-4
Križevci, 26. lipnja  2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

63. Na temelju članka 18. alineje
16. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj 4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na
konstituirajućoj sjednici održanoj 26.
lipnja 2017. donijelo je

R J E Š E N J E

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Križevaca

I.

Za potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Križevaca izabire se

MATO DEVČIĆ, (HDZ), Križevci,
F.Račkoga 9.

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 021-05/17-01/17
URBROJ: 2137/02-04/02-17-5
Križevci, 26. lipnja  2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

64. Na temelju članka 18. alineje
17. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj 4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
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vijeće Grada Križevaca na
konstituirajućoj sjednici održanoj 26.
lipnja 2017. donijelo je

R J E Š E N J E

o izboru predsjednika i članova Mandatne
komisije Gradskog vijeća Grada

Križevaca

I.

U Mandatnu komisiju Gradskog
vijeća Grada Križevaca izabiru se:

a) ZA PREDSJEDNIKA:
1. Igor Frbežar, (Lista grupe birača),

Križevci, M.Gupca 34,

b) ZA ČLANOVE:
2. Štefica Wolf, (Lista grupe birača),

Križevci, Kosovec 69,
3. Hrvoje Gužvinec, MREŽA, Veliki

Potočec, Široko Brezje 24.

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 021-05/17-01/ 17
URBROJ: 2137/02-04/02-17-1
Križevci, 26. lipnja  2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

65. Na temelju članka 18. alineje
17. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj 4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na
konstituirajućoj sjednici održanoj 26.
lipnja 2017. donijelo je

o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za izbor i imenovanja

Gradskog vijeća Grada Križevaca

I.

U Odbor za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća Grada Križevaca izabiru se:

a) ZA PREDSJEDNIKA:
1. Dubravko Picig, (Lista grupe

birača), Erdovec10,
b) ZA POTPREDSJEDNIKA:
2. Saša Ružić, (Lista grupe birača),

Križevci, D.Grdenića 3,
c) ZA ČLANOVE:
3. Ana Končurat, (Lista grupe birača),

Križevci, M.Gupca 40,
4. Dejan Pernjak, (SDP), Križevčine

30,
5. Marijan Vuković, (HSS), Cubinec

138.
II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 021-05/17-01/17
URBROJ: 2137/02-04/02-17-2
Križevci, 26. lipnja  2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

66. Na temelju članka 18. alineje
17. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj  4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 2. sjednici
održanoj  12. srpnja 2017. donijelo je
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R J E Š E N J E

o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za Statut, Poslovnik i

propise Gradskog vijeća Grada Križevaca

I.

U Odbor za Statut, Poslovnik i
propise Gradskog vijeća Grada Križevaca
izabiru se:

a) ZA PREDSJEDNIKA:
1. Ivan Majdak,

b) ZA POTPREDSJEDNICU:
2. Ana Končurat,

c) ZA ČLANOVE:
3. Goran Hrg
4. Darko Habdija,
5.  Tena Teklić.

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 080-01/17-01/17
URBROJ: 2137/02-04/2-17-1
Križevci, 12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

67. Na temelju članka 18. alineje
17. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj  4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 2. sjednici
održanoj  12. srpnja 2017. donijelo je

R J E Š E N J E

o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova

Odbora za gospodarstvo i financije
Gradskog vijeća Grada Križevaca

I.

U Odbor za gospodarstvo i financije
Gradskog vijeća Grada Križevaca izabiru se:

a) ZA PREDSJEDNIKA:
1. Eduard Krmpotić,

b) ZA POTPREDSJEDNIKA:
2. Saša Ružić,

c) ZA ČLANOVE:
3. Davor Konfic,
4. Domagoj Horvat,
5. Ivan Šafran.

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 080-01/17-01/17
URBROJ: 2137/02-04/2-17-2
Križevci,  12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

68. Na temelju članka 18. alineje
17. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj  4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 2. sjednici
održanoj  12. srpnja 2017. donijelo je

R J E Š E N J E

o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za selo, poljoprivredu,
šumarstvo i ruralni razvoj Gradskog

vijeća Grada Križevaca
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I.

U Odbor za selo, poljoprivredu,
šumarstvo i ruralni razvoj Gradskog vijeća
Grada Križevaca za izabiru se:

a) ZA PREDSJEDNICU:
1. Mihaela Kemenović,

b) ZA POTPREDSJEDNKA:
2. Branko Hrg v. r.,

c) ZA ČLANOVE:
3. Martina Jeren Šašek,
4. Boris Bošnjak,
5. Željko Jukić.

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 080-01/17-01/17
URBROJ: 2137/02-04/2-17-4
Križevci, 12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

69. Na temelju članka 18. alineje
17. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj  4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 2. sjednici
održanoj  12. srpnja 2017. donijelo je

R J E Š E N J E

o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za stambeno-komunalne

djelatnosti Gradskog vijeća Grada
Križevaca

I.

U Odbor za stambeno-komunalne
djelatnosti Gradskog vijeća Grada Križevaca
izabiru se:

a) ZA PREDSJEDNIKA:
1. Igor Frbežar,

b) ZA POTPREDSJEDNIKA:
2. Stjepan Peršin,

c) ZA ČLANOVE:
3. Damir Špoljar,
4. Mateja Forjan,
5. Domagoj Brunović.

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 080-01/17-01/17
URBROJ: 2137/02-04/2-17-3
Križevci, 12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

70. Na temelju članka 18. alineje
17. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj  4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 2. sjednici
održanoj  12. srpnja 2017. donijelo je

R J E Š E N J E

o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost Gradskog vijeća
Grada Križevaca



Broj 3/2017 Službeni vjesnik Grada Križevaca 180

I.

U Odbor za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost Gradskog vijeća
Grada Križevaca izabiru se:

a) ZA PREDSJEDNICU:
1. Štefica Wolf,

b) ZA POTPREDSJEDNIKA:
2. Neven Jaki,

c) ZA ČLANOVE:
3. Mihaela Kemenović,
4. Željko Jurković,
5. Tomislav Sukalić.

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 080-01/17-01/17
URBROJ: 2137/02-04/2-17-5
Križevci,  12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

71. Na temelju članka 18. alineje
17. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj  4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 2. sjednici
održanoj  12. srpnja 2017. donijelo je

R J E Š E N J E

o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za zdravstvo, socijalnu

skrb i treću životnu dob Gradskog vijeća
Grada Križevaca

I.

U Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb
i treću životnu Gradskog vijeća Grada
Križevaca izabiru se:

a) ZA PREDSJEDNIKA:
1. Mato Devčić,

b) ZA POTPREDSJEDNICU:
2. Sanela Stručić,

c) ZA ČLANOVE:
3. Snježana Rožman,
4. Milica Đurđić,
5. Tihomir Komljenović.

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 080-01/17-01/17
URBROJ: 2137/02-04/2-17-6
Križevci,  12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

72. Na temelju članka 18. alineje
17. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj  4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 2. sjednici
održanoj  12. srpnja 2017. donijelo je

R J E Š E N J E

o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za obrazovanje, kulturu,

brigu o djeci i šport Gradskog vijeća
Grada Križevaca
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I.

U Odbor za obrazovanje, kulturu,
brigu o djeci i šport Gradskog vijeća Grada
Križevaca izabiru se:

a) ZA PREDSJEDNIKA:
1. Dejan Pernjak,

b) ZA POTPREDSJEDNIKA:
2. Ivica Švagelj,

c) ZA ČLANOVE:
3. Petar Milas,
4. Ante Starčević,
5. Igor Kudeljnjak.

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 080-01/17-01/17
URBROJ: 2137/02-04/2-17-7
Križevci,  12 srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

73. Na temelju članka 18. alineje
17. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj  4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 2. sjednici
održanoj  12. srpnja 2017. donijelo je

R J E Š E N J E

o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za dodjelu javnih
priznanja Gradskog vijeća Grada

Križevaca

I.

U Odbor za dodjelu javnih priznanja
Gradskog vijeća Grada Križevaca izabiru se:

a) ZA PREDSJEDNICU:
1. Jadranka Stručić,

b) ZA POTPREDSJEDNIKA:
2. Igor Frbežar,

c) ZA ČLANOVE:
3. Stjepan Palijan,
4. Branka Špoljar,
5. Damir Koščak,

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 080-01/17-01/17
URBROJ: 2137/02-04/2-17-8
Križevci,  12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

74. Na temelju članka 18. alineje
17. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj  4/09, 1/13. i 1/16) i točke I.
Odluke o osnivanju i imenovanju
Odbora za branitelje Domovinskog
rata  ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 5/14), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 2. sjednici
održanoj 12. srpnja 2017. donijelo je

R J E Š E N J E

o imenovanju Odbora za branitelje
Domovinskog rata

I.

U Odbor za branitelje Domovinskog
rata Grada Križevaca imenuju se:

1. Božo Lazar, predsjednik
Koordinacije udruga,

2. Željko Topolovec,predsjednik
Udruge 15. mpoad,
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3. Mira Palčić, predsjednica
roditelja poginulih hrvatskih
branitelja,

4. Miljenko Car, predsjednik
Udruge UHBL – PTSP,

5. Marijan Vuković, vijećnik,
6. Đuro Klopotan, vijećnik,
7. Ivan Majdak, vijećnik.

Članovi Odbora na konstituirajućoj
sjednici biraju predsjednika i potpredsjednika
Odbora.

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 080-01/17-01/6
URBROJ: 2137/02-04/2-17-2
Križevci, 12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.

75. Na temelju članka 15. stavka
2. Zakona o sprječavanju sukoba
interesa ("Narodne novine" broj
26/11, 12/12, 124/12, 48/13. i 57/15) i
članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj  4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 2. sjednici
održanoj 12. srpnja 2017. donijelo je

Z A K L J U Č A K

o predlaganju kandidata za izbor članova
Nadzornog odbora trgovačkog društva
Križevački poduzetnički centar d.o.o.

Križevci

I.

Gradsko vijeće Grada Križevaca
predlaže Skupštini trgovačkog društva
Križevački poduzetnički centar d.o.o.
Križevci da za članove Nadzornog odbora
izabere i to:

1. Tomislav Pavlic, za predsjednika,
2. Ivica Katavić, za člana,
3. Robert Pašičko, za člana.

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 080-01/17-01/7
URBROJ: 2137/02-04/2-17-2
Križevci, 12. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović v. r.
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AKTI GRADONAČELNIKA

11. 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, 152/14 i 7/17), članka 4. stavak 1. Uredbe o načinu
financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za
2017. godinu ("Narodne novine" broj 13/17), točke V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini ("Narodne novine" broj
14/17) 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, 19/13 i 137/15) Gradonačelnik Grada Križevaca donosi

ODLUKU

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnih škola u 2017. 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 2016. 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 3,695.882,56 kuna:

- OŠ Ljudevita Modeca ……………………….. 1,975.451,00 kuna
- OŠ "Vladimir Nazor"……………………….... 1,316.038,56 kuna
- GŠ Alberta Štrige…………………………….. 223.772,00 kuna
- COOR. ………………………………………. 180.621,00 kuna

b) rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u ukupnom
iznosu od 401.056,44 kuna:

- OŠ Ljudevita Modeca ………………………….... 181.064,69 kuna
- OŠ "Vladimir Nazor" ……………………………. 124.582,98 kuna
- GŠ Alberta Štrige ………………………………... 46.221,76 kuna
- COOR ……………………………………………    49.187,01 kuna

c) rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini u ukupnom iznosu od 788.188,00 kuna:

- OŠ Ljudevita Modeca ……………………………. 426.193,00 kuna
- OŠ "Vladimir Nazor" …………………………….. 263.195,00 kuna
- GŠ Alberta Štrige …………………………………. 28.800,00 kuna
- COOR……………………………….........................70.000,00kuna
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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.

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 Školi.

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
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- 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 ne otklanjanje 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 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.
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
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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 2016. godini ("Narodne
novine", broj 33/16).

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 primjenjivat će se u 2017.
godini.

KLASA: 602-01/17-01/23
URBROJ: 2137/02-03/04-17-1
Križevci, 13.4.2016.

GRADONAČELNIK
Branko Hrg v. r.

12. 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, 152/14 i 7/17), točke V.
Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u 2017. godini
("Narodne novine" broj 14/17) 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, 19/13 i 137/15)
Gradonačelnik Grada Križevaca donosi

P L A N

rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja

osnovnih škola nad kojima osnivačka
prava ima Grad Križevci za 2017. godinu

I.

Ovim Planom rashoda za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja osnovnih škola nad kojima
osnivačka prava ima Grad Križevci za 2017.
godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuju se
materijal, dijelovi i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnog školstva
koji će se realizirati tijekom 2017. godine.
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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.

R.
br. ŠKOLA NAMJENA IZNOS

(kn)

1.

OŠ

Ljudevita
Modeca
Križevci

Račun 3224: Materijal i dijelovi za održavanje
građevinskih objekata, materijal i dijelovi za

održavanje i popravak opreme i dijelovi za održavanje
službenog automobila

55.963,69

Račun 3232:  Saniranje i popravci na građ.
objektima u MŠ i PŠ – nepredviđeni popravci,

servisiranje aparata, popravak i održavanje opreme –
hitni popravci, održavanje i popravak službenog

automobila, popravci i održavanje sportske dvorane,
ispitivanje hidranata, plinskih i električnih

instalacija, održavanje programa

125.101,00

Ukupno: 181.064,69

2.

OŠ

Vladimir Nazor
Križevci

Račun 3224: Boje, lakovi, laminat, dijelovi za vrata i
prozore, građevinski materijal, dijelovi za kosilice,

alate i strojeve, sanitarni materijal, materijal za
popravak ostale opreme

35.000,00

Račun 3232: Zamjena razbijenih stakala, popravci
građevinskih objekata, hitne građevinske

intervencije, intervencije na vodovodnim i plinskim
instalacijama, redoviti servisi aparata i opreme,

održavanje programa, atesti, servis plinskih
plamenika, održavanje video nadzora, ugovorno

vođenje zaštite na radu i zaštite od požara

89.582,98

Ukupno: 124.582,98

3.

GŠ

Alberta Štrige
Križevci

Račun 3224:  Brave, štedne žarulje, žice za tambure,
gudačke instrumente, potrošni materijal za puhače i

gudače

3.000,00



Broj 3/2017 Službeni vjesnik Grada Križevaca 188

Križevci

Račun 3224: Brave, štedne žarulje, žice za tambure,
gudačke instrumente, potrošni materijal za puhače i
gudače

3.000,00

Račun 3232: Uređenje učionica-brušenje i lakiranje
parketa, bojenje zidova i uređenje sanitarnog čvora,

kontinuirano ugađanje instrumenata, popravak i
redovno servisiranje glazbenih instrumenata i aparata 43.221,76

Ukupno: 46.221,76

4. COOR

Račun 3224: Materijal za popravak objekta i bojenje
zidova, popravci strojeva, namještaja, opreme i
sanitarija, potrošni materijal za kombi, dijelovi i
popravci ostale opreme (perilica, invalidska platforma
i sl.) 5.018,00

Račun 3232: Popravci instalacija i ostali radovi na
školskoj zgradi, atesti i servisiranje uređaja, servis
kombi vozila, servisiranje i održavanje računala,
fotokopirnih aparata i video nadzora 44.169,01

Ukupno: 49.187,01

UKUPNO 1. - 4.: 401.056,44

III.

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

IV.

Ovaj Plan je sastavni dio Odluke o
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija u 2017. godini,
osnovnih škola, nad kojima osnivačka prava
ima Grad Križevci.

KLASA: 602-01/17-01/24
URBROJ: 2137/02-03/04-17-1
Križevci, 13.4.2016

GRADONAČELNIK
Branko Hrg v. r.

13. 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, 152/14 i 7/17), točke
V. Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog
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školstva u 2017. godini ("Narodne
novine" broj 14/17) 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, 19/13 i
137/15) Gradonačelnik Grada Križevaca
donosi

PLAN

rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja

u 2017. godini na nefinancijskoj
imovini osnovnih škola, nad kojima
osnivačka prava ima Grad Križevci

I.

Ovim Planom rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini osnovnih škola u 2017. godini ( u
daljnjem tekstu: Plan), nad kojima
osnivačka prava ima Grad Križevci,
utvrđuju se kapitalni projekti osnovnog
školstva koji će se realizirati tijekom
2017. godine.

II.

Ovaj Plan se odnosi na vrstu i opis
ulaganja, ukupno planirani iznos potreban
za realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih
projektom od početka do kraja projekta i
planirani iznos u 2017. godini kako
slijedi:

Red.
br. Škola Vrsta i opis ulaganja Iznos

1. OŠ Ljudevita Modeca
Križevci

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine:

Računalna, uredska i sportska oprema,
namještaj, glazbeni instrumenti, nabava
knjiga za školsku knjižnicu 46.193,00

Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini:

Izvođenje mreže za uvođenje eDnevnika,
uređenje WC-a, hodnika i učionice, izrada
troškovnika, sanacija parketa i nabava
ostale opreme 380.000,00

Ukupno: 426.193

2. OŠ "Vladimir Nazor”
Križevci

Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini:

obnova fasade u PŠ Đurđic, promjena
prozora u PŠ Većeslavec, rekonstrukcija
grijanja u PŠ Carevdar, promjena prozora

115.000,00
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u PŠ Majurec

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine:

Projektna dokumentacija za sportsku
dvoranu, računala i računalna oprema,
oprema (hladnjak, peć i klima uređaj) i
knjige za knjižnicu 148.195,00

Ukupno: 263.195,00

3. GŠ Alberta Štrige
Križevci

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine:

Glazbeni instrumenti - pianino 28.800,00

Ukupno: 28.800,00

4. COOR Križevci

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine:

Izrada glavnog i izvedbenog projekta za
adaptaciju tavana, popravak kotlovnice,
popravak kombija

70.000,00

Ukupno: 70.000,00

UKUPNO: 788.188,00

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u 2017. godini po
korisnicima, namjeni i računskom planu dani
su u tablici Plan rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2017.
godini osnovnih škola nad kojima osnivačka
prava ima Grad Križevci, koja je sastavni dio
ove Odluke.

III.

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini izvršavaju se na

temelju Programa javnih potreba u osnovnom
obrazovanju na području Grada Križevaca u
2017. godini, KLASA: 602-01/16-01/46,
URBROJ: 2137/02-03/04-16-2, od 5.
prosinca 2016. godine.

Nabave iz točke 2. Ovog Plana, po
iznosima i namjenama, do 200.000,00 za
usluge odnosno 500.000,00 kn za radove bez
PDV-a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi
provode škole u skladu s internim aktom iz
članka 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi,
a nabave iznad spomenutog iznosa provodi
Upravni odjel za društvene djelatnosti.
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Za nabave koje provode škole
sredstva se doznačavaju na temelju
dostavljene dokumentacije o provedenom
postupku javne nabave, dostavljenih
ovjerenih računa o nabavi roba i usluga i
ovjerenih (privremenih ili okončanih)
situacija za izvršene radove koji su dospjeli
ili dospijevaju na plaćanje u tom mjesecu.

IV.

Ovaj Plan primjenjivat će se u 2017.
godini.

KLASA: 602-01/17-01/25
URBROJ: 2137/02-03/04-17-1
Križevci, 13.4.2017.

GRADONAČELNIK
Branko Hrg v. r.

14. Na temelju članka 48. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj:
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15) gradonačelnik Grada
Križevaca na 1. sjednici Kolegija
održanoj dana 4. srpnja 2017. godine
donosi

P R A V I L N I K

o ostvarivanju prava na sufinanciranje
troškova nabave udžbenika

i pripadajućih dopunskih nastavnih
sredstava za učenike u redovitom

programu odgoja i obrazovanja osnovnih
škola s prebivalištem na područja Grada
Križevaca u školskoj godini 2017./2018.

Članak 1.

Pravilnikom o ostvarivanju prava na
sufinanciranje troškova nabave udžbenika i
pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava

za učenike u redovitom programu odgoja i
obrazovanja osnovnih škola s prebivalištem
na područja Grada Križevaca u školskoj
godini 2017./2018. (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) utvrđuju se kriteriji i način
ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova
nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih
nastavnih sredstava (u daljnjem tekstu:
nabave udžbenika) za učenike u redovitom
programu odgoja i obrazovanja osnovnih
škola (u daljnjem tekstu: osnovnih škola) s
prebivalištem na području Grada Križevaca u
školskoj godini 2017./2018.

Članak 2.

Grad Križevci će u školskoj godini
2017./2018. za učenike osnovnih škola s
prebivalištem na području Grada Križevaca
sufinancirati troškove nabave udžbenika
utvrđenih Katalogom obveznih udžbenika i
pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava
za osnovnu školu, gimnazije i srednje
strukovne škole od školske godine
2014./2015. (u daljnjem tekstu: Katalog),
objavljenim na web stranici Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta 15. svibnja
2014. godine.

Članak 3.

Pravo na sufinanciranje troškova
nabave udžbenika ostvaruje se kao
jednokratna novčana naknada, a mogu je
ostvariti učenici osnovnih škola s
prebivalištem na području grada Križevaca,
ako prosječni ostvareni mjesečni dohodak i
neoporezivi primitak po članu kućanstva
ostvaren u 2016. godini ne prelazi iznos od:

- 1.000,00 kn ima pravo na
nadoknadu od 600 kn za dijete

- 1.400,00 kn ima pravo na
nadoknadu od 500 kn za dijete
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- 1.800,00 kn ima pravo na
nadoknadu od 400 kn za dijete

- 2.400,00 kn ima pravo na
nadoknadu od 300 kn za dijete,

- 2.800,00 kn ima pravo na
nadoknadu od 200 kn za dijete,

Članovima kućanstva u smislu ovog
Pravilnika, smatraju se sve osobe bez obzira
na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj
adresi prebivališta u istom stambenom
prostoru, zajedno privređuju i troše ostvarene
prihode te zajedno koriste pokretnine i
nekretnine za podmirenje osnovnih životnih
potreba.

Iznimno od stavka 1. ovog članka,
pravo iz članka 1. ovog Pravilnika ne može
ostvariti učenik koji je ostvario pravo na
sufinanciranje nabavke udžbenika ili pravo
na besplatne udžbenike temeljem drugih
propisa te učenici koji ponovno upisuju isti
razred, tj. učenici ponavljači razreda.

Članak 4.

Prosječnim mjesečnim dohotkom i
neoporezivim primitkom smatraju se svi
ostvareni dohodci i neoporezivi primitci
ostvareni u 2016. godini svih članova
zajedničkog kućanstva koji se dijele na 12
mjeseci i s brojem članova zajedničkog
kućanstva, a dokazuju za svakog člana
kućanstva ponaosob Potvrdom o visini
dohotka i neoporezivih primitaka koju izdaje
Porezna uprava.

Članak 5.

Zahtjev za ostvarivanje prava na
sufinanciranje troškova nabave udžbenika (u
daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se
osnovnoj školi koju dijete pohađa, na
posebnom obrascu, s priloženim sljedećim
dokumentima:

1. Preslika:

a. osobne iskaznice
podnositelja zahtjeva,

b. kartice tekućeg računa
(odnosno zaštićenog
računa ako ga podnositelj
ima),

2. Izjava o zajedničkom kućanstvu i
ostvarenom dohotku i
neoporezivom primitku,

3.   Potvrdu o visini dohotka i
neoporezivih primitaka (izdaje Porezna
uprava) za sve članove kućanstva.

Za učenike osnovnih škola izvan
područja grada Križevaca s prebivalištem na
području grada Križevaca, Zahtjev iz stavka
1. ovog članka podnosi se Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Grada Križevaca.

Obrazac Zahtjeva te obrazac izjave iz
stavka 1. točke 2. ovoga članka, dostupni su
na web stranicama Grada Križevaca i
križevačkih osnovnih škola.

Zahtjev roditelji (skrbnici) mogu
podnijeti do 30. rujna 2017. godine.

Nepravovremene i nepotpune
zahtjeve neće se razmatrati.

Članak 6.

Osnovna škola provodi postupak
prikupljanja zahtjeva iz članka 5., utvrđuje
popis korisnika koji udovoljavaju i ne
udovoljavaju uvjetima iz ovog Pravilnika te
ga dostavlja Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti Grada Križevaca najkasnije do 16.
listopada 2017. godine.

Na temelju dostavljenih popisa iz
stavka 1. ovog članka i obrađenih zahtjeva iz
članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika, Upravni
odjel za društvene djelatnosti izrađuje
objedinjeni popis svih korisnika koji
ostvaruju pravo na sufinanciranje nabave
udžbenika te predlaže Gradonačelniku
donošenje Zaključka o isplati jednokratne
novčane naknade za sufinanciranje troškova
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nabave udžbenika u 2017./18. školskoj
godini.

Grad Križevci je u Proračunu za
2017. godinu osigurao sredstva za
ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova
nabave udžbenika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".

KLASA: 602-01/17-01/33
URBROJ: 2137/02-03/03-17-1
Križevci, 4.7.2017.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn v. r.

15. Na temelju članka 24. stavka
1. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15),
članka 6. stavka 1. Pravilnika o
sastavu stožera, načinu rada te
uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova stožera
civilne zaštite („Narodne novine“ broj
37/16) i članka 27. Statuta Grada
Križevaca („Službeni vjesnik Grada
Križevaca“ broj 4/09, 1/13. i 1/16),
gradonačelnik Grada Križevaca donio
je

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju Stožera civilne
zaštite Grada Križevaca

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer
civilne zaštite Grada Križevaca (u daljnjem
tekstu: Stožer civilne zaštite) te se imenuje

načelnik, zamjenik načelnika i članovi
Stožera.

Stožer civilne zaštite je stručno,
operativno i koordinativno tijelo koje
usklađuje djelovanje operativnih snaga
sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije
nastanka posljedica izvanrednog događaja i
tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

U Stožer civilne zaštite imenuju se:
1. Mario Martinčević, zamjenik

gradonačelnika Grada Križevaca,
za načelnika,

2. Marko Katanović v. r.,
predsjednik Gradskog vijeća
Grada Križevaca, za zamjenika
načelnika,

Za članove:
3. Ivan Kramarić, pročelnik

Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Koprivnica,

4. Dražen Pečarić, načelnik
Policijske postaje Križevci,

5. Ivan Matosović, zapovjednik
Javne vatrogasne postrojbe Grada
Križevaca,

6. dr. Krešimir Vlahek, predstavnik
Doma zdravlja Koprivničko-
križevačke županije, Ispostave
Križevci,

7. mr.sc. Mladen Tenodi, pročelnik
Upravnog odjela za društvene
djelatnosti,

8. Goran Ružić, zamjenik
zapovjednika Vatrogasne
zajednice Grada Križevaca,

9. Darko Kozarić, zamjenik
rukovoditelja RJ Vodovod i
kanalizacija Komunalnog
poduzeća d.o.o. Križevci,

10. Đurđica Trbus, ravnateljica
Gradskog društva Crvenog križa
Križevci.
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Članak 3.

Radom Stožera civilne zaštite
rukovodi načelnik Stožera civilne zaštite, a
kada se proglasi velika nesreća rukovođenje
preuzima gradonačelnik Grada Križevaca.

Članak 4.

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

GRADONAČELNIK GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 810-01/17-01/1
URBROJ: 2137/02-04/2-17-1
Križevci, 11. srpnja 2017.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn v. r.

16. Na temelju članka 28. Zakona
o javnoj nabavi (NN br. 120/16) i
članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15) gradonačelnik Grada
Križevaca Branko Hrg v. r.  donosi;

1. IZMJENE I DOPUNE PLAN
NABAVE GRADA KRIŽEVACA

ZA 2017. GODINU

I.

U Tablici I. Procijenjena vrijednost nabave
jednaka ili veća od 200.000,00 kn za robe i
usluge odnosno 500.000,00 kn za radove
mijenja se točka  1. i glasi:
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PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

REDN
I

BROJ
PREDMET NABAVE

EV.
BROJ

NABAV
E

PROCIJENJEN
A VRIJEDNOST

NABAVE
(bez PDV-a)

VRSTA
POSTUPKA

JAVNE
NABAVE

(uključuje i
ugovore o

uslugama iz
Dodatka IIB)

UGOVOR O
JAVNOJ

NABAVI ili
OKVIRNI

SPORAZUM

PLANIRANI
POČETAK

POSTUPKA

PLANIRANO
TRAJANJE

UGOVORA ili
OKVIRNOG
SPORAZUM

A

I. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE JEDNAKA ILI VEĆA OD 200.000,00 KN ZA ROBE I USLUGE
ODNOSNO 500.000,00 KN ZA RADOVE

1.

Zajednička nabava za
izgradnju sustava

oborinske odvodnje i
pješačke staze u ulici

Gornje Križevčine

1/2017 1.150.000,00 kn otvoreni
postupak

Ugovor o javnoj
nabavi svibanj 3 mjeseca

II.

U tablici II. Procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kn, a manja od 200.000,00 kn za robe i usluge odnosno 500.000,00 kn
za radove, briše se točka 10., mijenja se točka 2., te se  dodaju točke 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. i 31. te glase:
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III.

Ove izmjene i dopune Plan nabave za 2017. godinu objavit će se u Službenom Vjesniku Grada Križevaca.

KLASA:406-01/17-01/1
URBROJ: 2137/02-02/03-17-3
Križevci,   02.05.2017.

GRADONAČELNIK
Branko Hrg v. r.

II. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE JEDNAKA ILI VEĆA OD 20.000,00 KN A MANJA OD 200.000,00 KN TJ. 500.000,00 KN

2. Uređenje dječjeg igrališta Tomislavova
ulica

NE ISPUNJAVA SE

85.000,00 kn

24. Statička sanacija zidova na kapeli sv. Petra
u Apatovcu

60.000,00 kn

25. Uređenja pročelja (zapad) na crkvi sv. Ane
u Križevcima - Pavlinski samostan 234.000,00 kn

26. Sanacija kapilarne vlage - I.
faza na crkvi sv. Margarete u Donjem

Dubovcu

67.000,00 kn

27. Sanacija pročelja svetišta na crkvi
Uznesenja Blažene Djevice Marije u

Glogovnici

195.000,00 kn

28.
Radovi na uličnoj ogradi - II.
faza na Katedrali sv. Trojice u Križevcima

131.000,00 kn

29. Izrada projektne dokumentacije za kuriju
Zdenčaj u Velikom Ravnu 68.000,00 kn

30. Izrada projektne dokumentacije za
Židovsko groblje u Križevcima – arkade 67.000,00 kn

31.
Uređenje dječjih igrališta 105.000,00 kn
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17. Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)  gradonačelnik Grada Križevaca donosi;

2. IZMJENE I DOPUNE PLAN NABAVE
GRADA KRIŽEVACA ZA 2017. GODINU

I.

U Tablici I. Procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 200.000,00 kn za robe i usluge odnosno 500.000,00 kn za radove mijenja se točka
1. i glasi:

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

REDNI
BROJ

PREDMET
NABAVE

EV.
BROJ

NABAV
E

PROCIJENJEN
A VRIJEDNOST

NABAVE
(bez PDV-a)

VRSTA
POSTUPKA

JAVNE
NABAVE

(uključuje i
ugovore o

uslugama iz
Dodatka IIB)

UGOVOR O
JAVNOJ

NABAVI ili
OKVIRNI

SPORAZUM

PLANIRANI
POČETAK

POSTUPKA

PLANIRANO
TRAJANJE

UGOVORA ili
OKVIRNOG
SPORAZUM

A

I. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE JEDNAKA ILI VEĆA OD 200.000,00 KN ZA ROBE I USLUGE
ODNOSNO 500.000,00 KN ZA RADOVE

1.

Zajednička nabava za
izgradnju sustava

oborinske odvodnje i
pješačke staze u ulici

Gornje Križevčine

1/2017 1.150.000,00 kn otvoreni
postupak

Ugovor o javnoj
nabavi srpanj 3 mjeseca
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II.

Ove izmjene i dopune Plan nabave za 2017.
godinu objavit će se u Službenom Vjesniku
Grada Križevaca.

KLASA:406-01/17-01/1
URBROJ: 2137/02-02/03-17-4
Križevci,   21.06.2017.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn v. r.

18. Na temelju članka 9. Odluke o
osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 2/01 i 7/09) i
Zaključka Gradskog vijeća Grada
Križevaca KLASA: 080-01/17-01/7,
URBROJ: 2137/02-04/2-17-2 od 12.
srpnja 2017. godine, Skupština
trgovačkog društva Križevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. Križevci
donosi

ODLUKU

o imenovanju Nadzornog odbora
Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o.

Križevci

I.

U Nadzorni odbor Križevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. Križevci imenuju
se s danom 16. 8. 2017. godine na vrijeme od
4 godine:

1. Tomislav Pavlic, Križevci, Ul. bana
Josipa Jelačića 25, za predsjednika,

2. Ivica Katavić, Križevci, Ul.
Vjekoslava Köröskenya 20, za člana,

3. Robert Pašičko, Zagreb, Paška ulica
4, za člana.

II.

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

Križevci, 20. 7. 2017.

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Mario Rajn v. r.

19. 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, 19/13 – pročišćeni
tekst i 137/15) gradonačelnik Grada
Križevaca dana 10. srpnja 2017.
godine donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca

I.

U Upravno vijeće Javne vatrogasne
postroje Grada Križevaca imenuju se:

a) ZA PREDSJEDNIKA:
Darko Ružić,

b) ZA ČLANOVE:
1. Hrvoje Gužvinec,
2. Stjepan Bratić,
3. Marina Večenaj,
4. Marijan Sokolić, iz reda
zaposlenika.

II.

Mandat predsjednika i članova iz
točke I. ovoga Rješenja traje četiri godine od
dana imenovanja.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
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KLASA: 214-01/13-01/5
URBROJ: 2137/02-04/03-17-1
Križevci, 10. srpnja 2017.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn v. r.

20. Na temelju članka 5. Odluke o
utvrđivanu osnivačkih prava i obveza
prema Pučkom otvorenom učilištu
Križevci kao javnoj ustanovi
(»Službeni vjesnik Grada Križevaca«
broj 4/94, 1/98, 6/05 i 7/09) i članka
27. alineje 10. Statuta Grada
Križevaca (»Službeni vjesnik Grada
Križevaca« broj 4/09, 1/13. i 1/16),
gradonačelnik Grada Križevaca dana
21. srpnja 2017. donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta

Križevci

I.

U Upravno vijeće Pučkog otvorenog
učilišta Križevci, s danom 22. srpnja na vrijeme
od četiri godine, imenuju se:

a) ZA PREDSJEDNICU:
1. Branka Špoljar,
b) ZA ČLANOVE:
2. Saša Lončarić,
3. Zoran Kovač,
4. Gordana Juran Ratković,
5. Ksenija Posavec, iz reda zaposlenih
u Učilištu.

II.

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

GRADONAČELNIK GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 080-01/13-01/8
URBROJ: 2137/02-04/03-17-1
Križevci, 21.7.2013.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn v. r.

21. Na temelju članka 4. Odluke o
osnivanju Gradske Knjižnice »Franjo
Marković« Križevci (»Službeni vjesnik
Grada Križevaca« broj 1/99, 6/05 i 7/09)
i članka 27. alineje 10. Statuta Grada
Križevaca (»Službeni vjesnik Grada
Križevaca« broj 4/09, 1/13. i 1/16),
Gradonačelnik Grada Križevaca dana 21.
srpnja 2017. donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Upravnog vijeća
Gradske knjižnice »Franjo Marković«

Križevci

I.

U Upravno vijeće Gradske knjižnice
»Franjo Marković« Križevci, s danom 22. srpnja
na vrijeme od četiri godine, imenuju se:

1. Goran Gradiček,
2. Sanja Vujić,
3. Ivana Šatrak.

Dva člana Upravnog vijeća bira
Stručno osoblje Knjižnice iz svojih redova.
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II.

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

GRADONAČELNIK GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 080-01/13-01/9
URBROJ: 2137/02-04/03-17-1
Križevci, 21.7.2013.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn v. r.

22. Na temelju članka 4. Odluke o
utvrđivanju osnivačkih prava i obveza
prema Dječjem vrtiću Križevci kao
javnoj ustanovi ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/94, 4/05. i 7/09) i
članka 27. alineje 10. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13. i 1/16),
gradonačelnik Grada Križevaca dana 21.
srpnja 2017. donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Križevci

I.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Križevci, s danom 22. srpnja na vrijeme od četiri
godine, imenuju se:

1. Zvjezdana Babić,
2. Valentina Kovač,
3. Ksenija Bubnjar.

Jednog člana Upravnog vijeća biraju
roditelji djece korisnika usluga, a jednog
člana biraju odgajatelji i stručni suradnici iz
svojih redova.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Grad Križevaca".

GRADONAČELNIK GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 080-01/17-01/10
URBROJ: 2137/02-04/03-17-1
Križevci, 21.7.2017.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn v. r.

23. Na temelju članka 27. Statuta
Grada Križevaca (»Službeni vjesnik
Grada Križevaca« broj 4/09, 1/13. i
1/16), a sukladno Odluci o
utvrđivanju opravdanosti za osnivanje
i rad Dječjeg vrtića »Zraka sunca« u
Križevcima (»Službeni vjesnik Grada
Križevaca« broj 3/96), gradonačelnik
Grada Križevaca dana 21. srpnja
2017. godine donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića

»Zraka sunca« Križevci

I.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića
»Zraka sunca« Križevci s danom 22. srpnja
na vrijeme od četiri godine imenuju se:
Dijana Marković.
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II.

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

GRADONAČELNIK GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 080-01/17-01/11
URBROJ: 2137/02-04/03-17-1
Križevci, 21.7.2017.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn v. r.

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA
GOSPODARSTVO I FINANCIJE

1. Nakon izvršenog
uspoređivanja s izvornim tekstom
utvrđene su pogreške u Odluci o
prirezu poreza na dohodak Grada
Križevaca koja je objavljena u
"Narodnim novinama" broj 39/17 od
21. travnja 2017. i u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca" broj 2/17
od 20. travnja 2017., te se daje

I S P R A V A K

Odluke o prirezu poreza na dohodak
Grada Križevaca

U članku 4. Odluke o prirezu poreza
na dohodak Grada Križevaca umjesto teksta:
"Upravni odjel za gospodarstvo i financije"
treba stajati tekst: "Ministarstvo financija,
Porezna uprava".

KLASA: 410-01/17-01/1
URBROJ: 2137/02-01/2-17-3
Križevci, 18. srpnja 2017.

PROČELNIK
Darko Masnec, dipl.oec. v.r.
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