
Križevci, 26. rujna 2013.

SLUŽBENI VJESNIK
GRADA KRIŽEVACA

Godina XIX Broj 4/2013

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

82. Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
      Proračuna Grada Križevaca za prvo
      polugodište 2013. godine                   195

83. Zaključak o usvajanju Izvještaja o 
      korištenju proračunske zalihe
      Proračuna Grada Križevaca za prvo
      polugodište 2013. godine                   238

84. Zaključak o usvajanju Analize
      poslovanja poduzetnika i stanja
      gospodarstva Grada Križevaca za 2012. 
      godinu                                                238

85. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
      gradonačelnika Grada Križevaca za
       razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine 
                                                                 238
86. Zaključak o raspisivanju Javnog 
      natječaja za prodaju stambeno-
      poslovne zgrade "Kino Kalnik" i stana    
      u Ulici Augusta Šenoe 5                     239

87. Zaključak o raspisivanju Javnog 
      natječaja za prodaju poslovnog 
      prostora u Ul. Ivana Zakmardija 
      Dijankovečkog 5 u Križevcima         239

88.  Zaključak o raspisivanju Javnog 
       natječaja za prodaju poslovnog 
       prostora u Ul. Ivana Zakmardija 
      Dijankovečkog 10 u Križevcima       240

89. Zaključak o raspisivanju Javnog 
      natječaja za prodaju poslovnog       
      prostora u Ul.Ivana Zakmardija
       Dijankovečkog 18 u Križevcima      241

90. Zaključak o raspisivanju Javnog 
      natječaja za prodaju etažnih udjela
      zgrade na Trgu Antuna Nemčića 7 u 
      Križevcima                               241

91. Zaključak o raspisivanju Javnog 
       natječaja za prodaju jednosobnog stana  
       u zgradi u Ulici kralja Tomislava 22 b 
       u Križevcima                                     242

92. Zaključak o objavi Javnog poziva za 
      predlaganje kandidata za izbor članova
      Gradskog savjeta mladih Grada 
       Križevaca                                          243

93. Zaključak o usvajanju Financijskog 
       izvješća Dječjeg vrtića Križevci za
       prvo polugodište 2013. godine          243

94. Zaključak o usvajanju Financijskog 
       izvješća Dječjeg vrtića Zraka sunca 
       Križevci za prvo polugodište 2013. 
       godine                                                244

95. Zaključak o usvajanju Financijskog
       izvješća Dječjeg vrtića Svetog Josipa    
       Križevci za prvo polugodište 2013.       
       godine                                                244

96. Zaključak o usvajanju Financijskog
       izvješća Osnovne škole Ljudevita
      Modeca Križevci za prvo polugodište
       2013. godine                                      244



SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACA

97. Zaključak o usvajanju Financijskog 
      izvješća Osnovne škole "Vladimir
      Nazor" Križevci za prvo polugodište
      2013. godine                                      245

98. Zaključak o usvajanju Financijskog 
      izvješća Glazbene škole Alberta Štrige 
      Križevci za prvo polugodište 2013. 
      godine                                                245

99. Zaključak o usvajanju Financijskog 
      izvješća Centra za odgoj obrazovanje i 
      rehabilitaciju Križevci za prvo 
      polugodište 2013. godine                  245

100. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
        i Financijskog izvješća Pučkog
       otvorenog učilišta  Križevci za prvo
        polugodište 2013. godine                246

101. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
        i Financijskog izvješća Gradske 
        knjižnice "Franjo Marković" Križevci 
       za prvo polugodište 2013. godine    246

102. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
        i Financijskog izvješća Gradskog 
       muzeja Križevci za prvo polugodište 
       2013. godine                                     246

103. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
        i Financijskog izvješća Vatrogasne 
        zajednice  Grada Križevaca za prvo 
        polugodište 2013. godine                247

104. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
        i Financijskog izvješća Javne 
       vatrogasne postrojbe Grada Križevaca
       za prvo polugodište 2013. godine    247

105. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
        i Financijskog izvješća Zajednice 
        športskih udruga Križevci za prvo 
        polugodište 2013. godine                247

106. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
         i Financijskog izvješća Zajednice
         tehničke kulture  Križevci za prvo 
         polugodište 2013. godine               248

107. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
       i Financijskog izvješća Gradskog 
       društva  Crvenog križa  Križevci za 
        prvo polugodište 2013. godine         248

108. Rješenje o razrješenju i izboru člana
        Odbora za stambeno-komunalne 
        djelatnosti Gradskog vijeća Grada 
        Križevaca                                          248

109. Zaključak o usvajanju Informacije o 
         izboru članova školskih odbora          
         osnovnih škola                                 249

AKTI GRADONAČELNIKA

18.  Rješenje  o imenovanju članova 
       Školskog odbora Osnovne škole 
       Ljudevita Modeca Križevci               249

19. Rješenje  o imenovanju članova 
       Školskog odbora Osnovne škole      
      "Vladimir Nazor" Križevci                250

20. Rješenje  o imenovanju članova 
       Školskog odbora Glazbene škole   
       Alberta Štrige Križevci                      250
 
21. Rješenje  o imenovanju članova 
       Školskog odbora Centra za odgoj, 
        obrazovanje i rehabilitaciju              251

22. Rješenje o imenovanju Nadzornog      
      odbora Križevačkog poduzetničkog 
      centra d.o.o. Križevci                         251
 
23. Zaključak o izmjeni Zaključka o         
      utvrđivanju mjerila za stjecanje prava       
      na besplatnu prehranu učenika u 
      školskim kuhinjama osnovnih škola na       
      području Grada Križevaca                 252



SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACABroj 4/13 Strana 195

         Na temelju lanka 109. stavka 2. Zakona o prora unu («Narodne novine» , broj 87/08 
i 136/12.) i lanka 18. Statuta Grada Križevaca  («Službeni vjesnik Grada Križevaca», broj 4/09.i 
1/13.)  Gradsko  vije e Grada Križevaca na 3.sjednici održanoj 25.rujna 2013.donijelo je   
 
  

POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORA UNA GRADA KRIŽEVACA ZA PRVO 
POLUGODIŠTE  2013.GODINE 

 
 I OP I DIO 
           lanak 1. 
  
                Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora una Grada Križevaca za prvo polugodište 2013. 
godinu sadrži:  
 
 A. RA UN PRIHODA I RASHODA 
 
 Planirano  za 

2013. god. 
Ostvareno
I-VI 2013.

 1. PRIHODI (klasa 6) 65.917.070,00 26.804.908,28
 2. PRIHODI OD PRODAJE  NEFINAN. IMOVINE (klasa 7) 5.647.897,00 749.223,19
 3. RASHODI (klasa 3)    54.278.740,00 23.599.958,95
 4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU ( klasa 4) 12.786.227,00 1.188.013,56
 5. RAZLIKA  (VIŠAK/MANJAK) +4.500.000,00  +2.766.158,96
 
 B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 
            
 
6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE                   0,00 0,00
7. PRENESENI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA  - 8.596.669,86
8. RAZLIKA  -8.594.669,86
 
 
 C. RA UNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 
 
 
9.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA   
   (klasa 8) 

 
  

3.000.000,00 
 

 
     
      62.577,49 

10.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA           
(klasa 5) 

 
 7.500.000,00 

 
1.439.121,30

9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -4.500.000,00 -1.376.543,81
 
 
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  
    PRETHODNIH GODINA+ NETO ZADUŽIVANJE FINANCIRANJE 

 
0,00 -7.205.054,71

 
 D. UKUPNO PRORA UN GRADA     
 
11.UKUPNI PRIHODI 74.564.967,00 27.616.708,96
 
12.UKUPNI RASHODI I IZDACI 

 
74.564.967,00 26.227.093,81

82.
        Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine» , broj 87/08 i 
136/12.) i članka 18. Statuta Grada Križevaca  («Službeni vjesnik Grada Križevaca», broj 4/09.i 
1/13.)  Gradsko  vijeće Grada Križevaca na 3.sjednici održanoj 25.rujna 2013.donijelo je  

 
POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA ZA PRVO
POLUGODIŠTE  2013.GODINE

 I. OPĆI DIO
           Članak 1.
 
                Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo polugodište 
2013. godinu sadrži: 

 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
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13.RAZLIKA VIŠAK/MANJAK   I-VI 2013 - +1.389.615,15
 
14.PRENESENI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA  

 
- 
 

8.596.669,86

 
16.MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRI E  
     U SLIJEDE EM RAZDOBLJU 

 
-7.207.054,71

  
 

 
 
 

   lanak 2. 
            Višak prihoda i primitaka za razdoblje sije anj-lipanj 2013. u iznosu od 1.389.615,15 kuna 
prenosi se u slijede e razdoblje. 
             Preneseni manjak prihoda i primitaka  u iznosu od 8.596.669,86 kuna prenosi se u 
slijede e razdoblje i pokrit e se iz prihoda i primitaka za 2013. godinu. 
 
                                                                lanak 3. 

 
             Izvršenje bilan nog dijela prihoda i izdataka Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  
Prora una  Grada Križevaca za prvo polugodište  2013. godinu daje se u priloženim pregledima: 
 
 
  
 
  
           
          . 
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   II. POSEBNI DIO  

     Članak 4.

           
         Rashodi i izdaci Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo 
polugodište 2013. godine u iznosu 26.227.093,81  kuna  utrošeni su  po razdjelima (Upravnim 
odjelima) , programima i korisnicima kako slijedi:
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III. ZAVRŠNA ODREDBA       

Članak 5.

                  Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo 
polugodište 2013. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku 
Grada Križevaca".
                                      
                                                     

           GRADSKO  VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA:400-01/13-01/16
URBROJ: 2137/02-01/03-13-1         
Križevci, 25.rujna 2013.
                                                                                                     PREDSJEDNIK
                                                                                                     Dragutin Guzalić
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83.
 Na temelju članka 110. Zakona o 
proračunu (Narodne novine broj 87/08. i 
136/12) i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
4/09. i 1/13) Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 3. sjednici održanoj 25. rujna 2013. 
donijelo je 
    

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

proračunske zalihe Proračuna 
Grada Križevaca

 za prvo polugodište 2013. godine

I. 

 Usvaja se Izvještaj o korištenju 
proračunske zalihe Proračuna Grada 
Križevaca za prvo polugodište 2013. godine.
 Iz sredstava proračunske zalihe 
Proračuna Grada Križevaca za 2013. godinu  
u prvom polugodištu 2013. godine utrošeno 
je ukupno 8.000,00 kuna.

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 400-01/13-01/17
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.
      
   PREDSJEDNIK
          Dragutin Guzalić, v.r.

84.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09. i 1/13) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Analize poslovanja poduzet-

nika i stanja gospodarstva 
Grada Križevaca za 2012. godinu

I. 

 Usvaja se Analiza poslovanja 
poduzetnika i stanja gospodarstva Grada 
Križevaca za 2012. godinu koja 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: 302-01/13-01/08
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.
      
                        PREDSJEDNIK
            Dragutin Guzalić,v.r.

85.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09. i 1/13) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013. godine donijelo je 

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

gradonačelnika Grada Križevaca 
za razdoblje 

siječanj-lipanj 2013. godine 

I. 

 Usvaja se Izvješće o radu 
gradonačelnika Grada Križevaca za razdoblje 
siječanj-lipanj 2013. godine 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: 080-01/13-01/31
URBROJ: 2137/02-04-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.
      
                       PREDSJEDNIK
          Dragutin Guzalić,v.r.

86.   
 
 Na temelju članka 391. stavka 1. 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
prvima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 
143/12) i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
4/09. i 1/13) Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 3. sjednici održanoj 25. rujna 2013. 
donijelo je

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

ju stambeno-poslovne 
zgrade "Kino Kalnik"

 i stana u Ulici Augusta Šenoe 5

I.
 
 Raspisuje se Javni natječaj za prodaju 
stambeno-poslovne zgrade "Kino Kalnik" u 
Ulici Augusta Šenoe 5 u Križevcima ukupne 
površine 621,52 m2 u zemljišnim knjigama 
kao kčbr. 1055. ZGRADA KINO površine 
560 m2 i DVOR površine 157 m2, zk.ul. 
4173 k.o. Križevci i stan koji se nalazi na 
katu predmetne zgrade, a upisan je u knjizi 
položenih ugovora broj poduloška 652/ zk. 
uložak 4173.

II.
 
 Početna cijena za poslovni prostor 
opisan u točki I. ovoga Zaključka iznosi 
131.873,20 € ili 995.642,63 kn (1 EUR: 
7,5500 KUNA)

III. 
 
 Natječaj se provodi sustavom 
zatvorenih ponuda. Ponuda se podnosi za obje 
nekretnine zajedno, odnosno nije dozvoljeno 
podnijeti ponudu za pojedinu nekretninu.
 Natječaj će se ponavljati do prodaje 
nekretnine.

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: 940-01/13-01/53
URBROJ: 2137/02-02/05-13-1
Križevci,  25. rujna 2013.
         
           PREDSJEDNIK
                Dragutin Guzalić,v.r.

87.

 Na temelju članka 391. stavka 1. 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
prvima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 
143/12) i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
4/09. i 1/13) Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 3. sjednici održanoj 25. rujna 2013. 
donijelo je
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Z A K L J U Č A K
o raspisivanju Javnog natječaja za 

prodaju poslovnog prostora 
u Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5 

u Križevcima

I.
 
 Raspisuje se Javni natječaj za prodaju 
poslovnog prostora u Ul. Ivana Zakmardija 
Dijankovečkog 5 u Križevcima, izgrađenog 
na kčbr. 841/1, 2. etaža 1895/10000, površine 
162,66 m2, zk.ul. 7995, poduložak 2, k.o. 
Križevci.

II.
 
 Početna cijena za poslovni prostor 
opisan u točki I. ovoga Zaključka iznosi 
169.519,84 € ili 1.279.874,81 kn (1 EUR: 
7,5500 kuna)

III. 

 Natječaj se provodi sustavom 
zatvorenih ponuda. Jamčevina se plaća 10% 
od početne kupoprodajne cijene.
 Natječaj će se ponavljati do prodaje 
nekretnine.

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: 372-01/13-01/2
URBROJ: 2137/02-04/2-12-1
Križevci, 25. rujna 2013.   
        
                                       PREDSJEDNIK
              Dragutin Guzalić,v.r.

88.
 Na temelju članka 391. stavka 1. 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
prvima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 
143/12) i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
4/09. i 1/13) Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 3. sjednici održanoj 25. rujna 2013. 
donijelo je

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

prodaju poslovnog prostora
 u Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 

10 u Križevcima

I.

 Grad Križevci prodaje poslovni prostor 
u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkog 10, 
Križevci površine  131,70 m2 u zemljišnoj 
knjizi kao:
- kčbr. 800/2 ZGRADA M.PIJADE 5 površine 
298 m2 zk.ul. 5699 k.o. Križevci.

II.
 
 Početna cijena za poslovni prostor 
opisan u točki I. ovoga Zaključka iznosi 
142.533,39 € ili 1.076.127,09 KN (1 EUR: 
7,5000 KUNA)

III. 

 Natječaj se provodi sustavom 
zatvorenih ponuda. Jamčevina se plaća 10% 
od početne kupoprodajne cijene.
 Natječaj će se ponavljati do prodaje 
nekretnine.
 

IV.

 Tekst Javnog natječaja prilaže se 
ovom Zaključku i njegov je sastavni dio.
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V.
 
 Ovaj Zaključak objavit će se u 
''Službenom vjesniku Grada Križevaca''.

GRADSKO VIJEĆE  GRADA 
KRIŽEVACA

KLASA: 372-01/13-01/3
URBROJ:  2137/02-02/05-13-1
Križevci, 25. rujna 2013.                                                  

   PREDSJEDNIK
          Dragutin Guzalić,v.r.

89.
 Na temelju članka 391. stavka 1. 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
prvima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 
143/12) i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
4/09. i 1/13) Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 3. sjednici održanoj 25. rujna 2013. 
donijelo je

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

prodaju poslovnog prostora 
u Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 

18 u Križevcima

I.
 
 Raspisuje se Javni natječaj za prodaju 
poslovnog prostora na I. katu zgrade u Ul. Ivana 
Zakmardija Dijankovečkog 18 u Križevcima, 
izgrađenog na kčbr. 812, površine 332,95 
m2, sa zajedničkim dijelovima zgrade, zk.ul. 
8486 poduložak 3 k.o. Križevci.

II.
 Početna cijena za poslovni prostor 
opisan u točki I. ovoga Zaključka iznosi 
134.543,72 € ili 1.015.805,11 kn (1 EUR: 
7,5500 KUNA).

III. 

 Natječaj se provodi sustavom 
zatvorenih ponuda. Jamčevina se plaća 10% 
od početne kupoprodajne cijene.
 Natječaj će se ponavljati do prodaje 
nekretnine.
 

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: 372-01/13-01/2
URBROJ: 2137/02-04/2-12-1
Križevci, 25. rujna 2013.   
    
                                PREDSJEDNIK
        Dragutin Guzalić,v.r.

90.

 Na temelju članka 391. stavka 1. 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
prvima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 
143/12) i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
4/09. i 1/13) Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 3. sjednici održanoj 25. rujna 2013. 
donijelo je

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

prodaju etažnih udjela
zgrade na Trgu Antuna Nemčića 7 u 

Križevcima
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I.

 Grad Križevci prodaje potkrovnog 
dijela zgrade na Trgu Antuna Nemčića 7 u 
Križevcima sagrađenoj na kčbr. 1074/1 k.o. 
Križevci ukupne površine 379,39 m2.

 Potkrovni dio zgrade na Trgu Antuna 
Nemčića 7 u zemljišnim knjigama upisan je 
kao etažno vlasništvo kako slijedi: 
 (5. ETAŽA 455/10 000, zk.ul.6218, 
podul. 5 )
 (6. ETAŽA 223/10 000, zk.ul.6218, 
podul. 6)
 (7. ETAŽA 1049/10 000, zk.ul.6218, 
podul. 7)
 (8. ETAŽA 517/10 000, zk.ul.6218, 
podul. 8)

II.
 Početna cijena za poslovni prostor 
opisan u točki I. ovoga Zaključka iznosi 
143.197,73 € ili 1.081.142,87 kn (1 EUR: 
7,5500 KUNA).

III. 
 Natječaj se provodi sustavom 
zatvorenih ponuda. Jamčevina se plaća 10% 
od početne kupoprodajne cijene.
 Natječaj će se ponavljati do prodaje 
nekretnine.
 

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: 940-01/13-01/57
URBROJ:  2137/02-02/05-13-1
Križevci,  25. rujna 2013.                                                          

   PREDSJEDNIK
           Dragutin Guzalić,v.r.

91.
 Na temelju članka 391. stavka 1. 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
prvima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 
143/12) i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
4/09. i 1/13) Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 3. sjednici održanoj 25. rujna 2013. 
donijelo je

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

prodaju jednosobnog stana u zgradi 
u Ulici kralja Tomislava 22 b u 

Križevcima 

I.
 Raspisuje se Javni natječaj za prodaju 
jednosobni stan površine 33,82 m2 na I. 
katu zgrade u Ulici kralja Tomislava 22 b u 
Križevcima sagrađenoj na kčbr. 1588/1 k.o. 
Križevci, etažno vlasništvo Grada Križevci 
u zemljišnim knjigama upisan u zk.ul. 6378 
poduložak 7 k.o. Križevci.

II.
 Početna cijena za poslovni prostor 
opisan u točki I. ovoga Zaključka iznosi 
34.622,11 € ili 259.665,81 kn (1 EUR: 7,5000 
KUNA)

III. 
 Natječaj se provodi sustavom 
zatvorenih ponuda. Jamčevina se plaća 10% 
od početne kupoprodajne cijene.
 Natječaj će se ponavljati do prodaje 
nekretnine.
 

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

V.
 Ovaj Zaključak objavit će se u 
''Službenom vjesniku Grada Križevaca''.
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GRADSKO VIJEĆE  GRADA 
KRIŽEVACA

KLASA: 371-01/13-01/21
URBROJ: 2137/02-02/05-13-1
Križevci, 25. rujna 2013.                                                             

   PREDSJEDNIK
            Dragutin Guzalić,v.r.

92.
 
 Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona 
o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 
23/07), članka 18. Statuta Grada Križevaca 
(“Službeni vjesnik Grada Križevaca” broj 
4/09. i 1/13) i članka 4. Odluke o osnivanju 
Gradskog savjeta mladih Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
5/07), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 3. 
sjednici održanoj 25. rujna 2013. donosi

Z A K L J U Č A K 
o objavi Javnog poziva za predlaganje 

kandidata za izbor članova
Gradskog savjeta mladih Grada 

Križevaca

 1. Pokreće se postupak izbora članova 
Gradskog savjeta mladih Grada Križevaca 
objavom Javnog poziva za predlaganje 
kandidata za članove Gradskog savjeta 
mladih Grada Križevaca.
 2. Javni poziv za predlaganje 
kandidata za članove Gradskog savjeta mladih 
Grada Križevaca objavit će se na Oglasnoj 
ploči Gradske uprave, na web stranici Grada 
Križevaca te putem Radio Križevaca.
 3. Tekst Javnog poziva za predlaganje 
kandidata za članove Gradskog savjeta 
mladih Grada Križevaca sastavni je dio ovog 
Zaključka.
 4. Ovaj Zaključak objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 021-05/13-01/07
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                            

   PREDSJEDNIK 
            Dragutin Guzalić,v.r.

93. 

 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09. i 1/13) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013.donijelo je 

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

vrtića Križevci 
za prvo polugodište 2013. godine

I. 
 Usvaja se Financijsko izvješće 
Dječjeg vrtića Križevci za prvo polugodište 
2013. godine koje se nalazi u prilogu i čini 
sastavni dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 601-01/13-01/08
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                               

   PREDSJEDNIK
            Dragutin Guzalić, v.r.
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94.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09. i 1/13) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013.godine donijelo je 

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

vrtića Zraka sunca Križevci 
za prvo polugodište 2013. godine

I. 
 Usvaja se Financijsko izvješće 
Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci za prvo 
polugodište 2013. godine koje se nalazi u 
prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 601-01/13-01/07
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                                  

   PREDSJEDNIK
           Dragutin Guzalić,v.r.

95.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09. i 1/13) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013.godine donijelo je 

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

vrtića Svetog Josipa Križevci 
za prvo polugodište 2013. godine

I. 
 Usvaja se Financijsko izvješće 
Dječjeg vrtića Svetog Josipa Križevci za 
prvo polugodište 2013. godine koje se nalazi 
u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 601-01/13-01/06
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                                  

   PREDSJEDNIK
           Dragutin Guzalić,v.r.

96.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09. i 1/13), Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013. donijelo je 

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

Križevci za prvo polugodište
 2013. godine

I. 
 Usvaja se Financijsko izvješće 
Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci za 
prvo polugodište 2013. godine koje se nalazi 
u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 602-01/13-01/33
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                                   

   PREDSJEDNIK  
                      Dragutin Guzalić,v.r.
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97.
   Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09. i 1/13), Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013. donijelo je 

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

Križevci za prvo polugodište
 2013. godine

I. 
 Usvaja se Financijsko izvješće 
Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci za 
prvo polugodište 2013. godine koje se nalazi 
u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 602-01/13-01/32
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                                   

   PREDSJEDNIK
          Dragutin Guzalić,v.r.

98.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09. i 1/13), Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013. donijelo je 

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

Glazbene škole Alberta Štrige Križevci 
za prvo polugodište 2013. godine

I. 
 Usvaja se Financijsko izvješće 
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci za 
prvo polugodište 2013. godine koje se nalazi 
u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 602-01/13-01/34
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                                   

   PREDSJEDNIK
            Dragutin Guzalić,v.r.

99.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09. i 1/13), Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013. donijelo je 

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

za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju 
Križevci za prvo polugodište 2013. godine

I. 
 Usvaja se Financijsko izvješće 
Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju 
Križevci za prvo polugodište 2013. godine 
koje se nalazi u prilogu i čini sastavni dio 
ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 602-01/13-01/35
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                     
             
    PREDSJEDNIK
            Dragutin Guzalić,v.r.
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100.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09. i 1/13) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013.donijelo je 

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

izvješća Pučkog otvorenog učilišta
 Križevci za prvo polugodište 

2013. godine

I. 
 Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko 
izvješće Pučkog otvorenog učilišta Križevci 
za prvo polugodište 2013. godine koje se 
nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog 
Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 612-01/13-01/22
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                                

   PREDSJEDNIK
         Dragutin Guzalić,v.r.
      
       

101.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09. i 1/13) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu i Finan-
cijskog izvješća Gradske knjižnice 

"Franjo Marković" Križevci za prvo 
polugodište 2013. godine

I. 
 Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko 
izvješće Gradske knjižnice "Franjo Marković" 
Križevci za prvo polugodište 2013. godine 
koje se nalazi u prilogu i čini sastavni dio 
ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 612-01/13-01/23
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                              

           PREDSJEDNIK
                               Dragutin Guzalić,v.r.

102.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09. i 1/13) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013. donijelo je 

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

izvješća Gradskog muzeja
 Križevci za prvo polugodište 

2013. godine

I. 
 Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko 
izvješće Gradskog muzeja Križevci za prvo 
polugodište 2013. godine koje se nalazi u 
prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.
 Ovaj Zaključak objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
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GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 612-01/13-01/24
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                               

   PREDSJEDNIK
           Dragutin Guzalić,v.r.

103.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09. i 1/13) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013.donijelo je  

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

izvješća Vatrogasne zajednice 
Grada Križevaca za prvo polugodište 

2013. godine

I. 
 Usvaja se Izvješće o radu i 
Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice 
Grada Križevaca za prvo polugodište 2013. 
godine koje se nalazi u prilogu i čini sastavni 
dio ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 214-01/13-01/
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                                       

   PREDSJEDNIK
            Dragutin Guzalićj,v.r.

104.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09. i 1/13) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013.donijelo je  

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

izvješća Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Križevaca za prvo polugodište 

2013. godine

I. 
 Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko 
izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Križevaca za prvo polugodište 2013. godine 
koje se nalazi u prilogu i čini sastavni dio 
ovog Zaključka. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 614-01/13-01/12
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                                

   PREDSJEDNIK
          Dragutin Guzalićj,v.r.

105.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09. i 1/13) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013.donijelo je  
 

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

izvješća Zajednice športskih udruga
 Križevci za prvo polugodište 2013. 

godine

I. 
 Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko 
izvješće Zajednice športskih udruga Križevci 
za prvo polugodište 2013. godine 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: 620-01/13-01/07
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                               

   PREDSJEDNIK
           Dragutin Guzalić,v.r.

106.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09. i 1/13) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013.donijelo je  

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

izvješća Zajednice tehničke kulture 
 Križevci za prvo polugodište 2013. 

godine

I. 
 Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko 
izvješće Zajednice tehničke kulture Križevci 
za prvo polugodište 2013. godine koje se 
nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog 
Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 630-01/13-01/02
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                                     

   PREDSJEDNIK
            Dragutin Guzalić,v.r.

107.
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09. i 1/13) Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013.donijelo je  

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

izvješća Gradskog društva 
Crvenog križa  Križevci za prvo 

polugodište 2013. godine

I. 
 Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko 
izvješće Gradskog društva Crvenog križa 
Križevci za prvo polugodište 2013. godine 
koje se nalazi u prilogu i čini sastavni dio 
ovog Zaključka.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 550-01/13-01/95
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                                    

   PREDSJEDNIK
           Dragutin Guzalić,v.r.

108.
 Na temelju članka 18. alineje 17. 
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik 
Grada Križevaca" broj 4/09. i 1/13), Gradsko 
vijeće Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 
25. rujna 2013. donijelo je

R J E Š E N J E
o razrješenju i izboru člana  Odbora 
za stambeno-komunalne djelatnosti 
Gradskog vijeća Grada Križevaca
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I.
 Dužnosti člana Odbora za stambeno-
komunalne djelatnosti Gradskog vijeća 
Grada Križevaca razrješuje se DUBRAVKO 
PICIG.
 Za člana Odbora za stambeno-
komunalne djelatnosti Gradskog vijeća Grada 
Križevaca izabire se IVAN ŠAFRAN. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 021-05/13-01/04   
URBROJ: 2137/02-04/02-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.                                                                

   PREDSJEDNIK
           Dragutin Guzalić,v.r.

109.
 
 Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 25. 
rujna 2013. donijelo je

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Informacije o izboru članova 

školskih odbora osnovnih škola

I.
            Usvaja se Informacija gradonačelnika 
Grada Križevaca o imenovanju članova 
školskih odbora osnovnih škola s područja 
Grada Križevaca:
Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci,
Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci,
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci,
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 
Križevci.
            Informacija se prilaže ovom Zaključku 
i njegov je sastavni dio.

II.
            Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 602-02/13-01/47
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 25. rujna 2013.   
   
              PREDSJEDNIK
                      Dragutin Guzalić,v.r

AKTI GRADONAČELNIKA

18.
 Na temelju članka 119. stavka 1. 
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi (»Narodne novine«  broj 87/08, 
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,86/12, 
126/12 - proč. tekst i 94/13)  i članka 27. Statuta 
Grada Križevaca (»Službeni vjesnik Grada 
Križevaca«, broj 4/09 i 1/13), gradonačelnik 
Grada Križevaca dana 6. 9. 2013. donio je 

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Školskog odbora 

Osnovne škole Ljudevita Modeca 
Križevci

I.
 Za članove Školskog odbora Osnovne 
škole Ljudevita Modeca Križevci, kao 
predstavnici osnivača imenuje se:
1. Natalija Radotović Maksić iz Križevaca, 
Ul. Krunoslava Heruca 63,
2. mr.sc. Đuro Škvorc iz Križevaca, 
Varaždinska ulica 34a, 
3. Zlatan Sučić iz Marinovca 33.

II.
 Članovi Školskog odbora imenuju 
se na vrijeme od četiri godine, a mandat 
članovima teče od dana konstituiranja 
Školskog odbora.
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III.

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

GRADONAČELNIK GRADA 
KRIŽEVACA

KLASA: 602-02/13-01/44
URBROJ: 2137/02-04-13-1
Križevci, 6. 9. 2013.                                                             

         GRADONAČELNIK
                         Branko Hrg,v.r.

19. 
 Na temelju članka 119. stavka 1. 
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi (»Narodne novine«  broj 87/08, 
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,86/12, 
126/12 - proč. tekst i 94/13)  i članka 
27. Statuta Grada Križevaca (»Službeni 
vjesnik Grada Križevaca«, broj 4/09 i 1/13), 
gradonačelnik Grada Križevaca dana 6. rujna 
2013. donio je 

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Školskog odbora 

Osnovne škole "Vladimir Nazor" 
Križevci

I.

 Za članove Školskog odbora Osnovne 
škole "Vladimir Nazor" Križevci, kao 
predstavnici osnivača imenuje se:
1. Hrvoje Gužvinec iz Križevaca, Široko 
Brezje 24,
2. Mario Miklečić iz Đurđica 53, 
3. Tomislav Šipušić iz Križevčina 55.

II.

 Članovi Školskog odbora imenuju 
se na vrijeme od četiri godine, a mandat 
članovima teče od dana konstituiranja 
Školskog odbora.

III.

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

GRADONAČELNIK GRADA 
KRIŽEVACA

KLASA: 602-02/13-01/43
URBROJ: 2137/02-04-13-1
Križevci, 6. rujna 2013.

  GRADONAČELNIK:
        Branko Hrg, v.r.

20.
 Na temelju članka 119. stavka 1. 
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,86/12, 
126/12 - proč. tekst i 94/13)  i članka 
27. Statuta Grada Križevaca (»Službeni 
vjesnik Grada Križevaca«, broj 4/09 i 1/13), 
gradonačelnik Grada Križevaca dana 6. rujna 
2013. donio je 

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Školskog odbora 
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci

I.

 Za članove Školskog odbora 
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, kao 
predstavnici osnivača imenuje se:
1. Valentina Peršin iz Donje Glogovnice 77,
2. Stjepan Vrabec iz Križevaca, Frankopanska 
ulica 31, 
3. Nikolina Zagorec iz Križevaca, Zagorska 
ulica 84.

II.

 Članovi Školskog odbora imenuju 
se na vrijeme od četiri godine, a mandat 
članovima teče od dana konstituiranja 
Školskog odbora.
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III.

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

GRADONAČELNIK GRADA 
KRIŽEVACA

KLASA: 602-02/13-01/42
URBROJ: 2137/02-04-13-1
Križevci, 6. rujna 2013.

           GRADONAČELNIK:
   Branko Hrg, v.r.

21.

 Na temelju članka 119. stavka 1. 
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi (»Narodne novine«  broj 87/08, 
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,86/12, 
126/12 - proč. tekst i 94/13)  i članka 
27. Statuta Grada Križevaca (»Službeni 
vjesnik Grada Križevaca«, broj 4/09 i 1/13), 
gradonačelnik Grada Križevaca dana 6. rujna 
2013. donio je 

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Školskog 

odbora Centra za odgoj, obrazovanje i 
rehabilitaciju Križevci

I.

 Za članove Školskog odbora Centra za 
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, 
kao predstavnici osnivača imenuje se:
 1. Ivica Bermanec iz Križevaca, 
Krunoslava Heruca 30,
 2. Đuro Klopotan iz Ivanca 
Križavačkog 9,
 3. Silvija Plavec iz Križevaca, 
Gundulićeva ulica 73.

II.

 Članovi Školskog odbora imenuju 
se na vrijeme od četiri godine, a mandat 
članovima teče od dana konstituiranja 
Školskog odbora.

III.

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

GRADONAČELNIK GRADA 
KRIŽEVACA

KLASA: 602-02/13-01/45
URBROJ: 2137/02-04-13-1
Križevci, 6. rujna 2013.

  GRADONAČELNIK:
       Branko Hrg, v.r.

22.  
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 o predlaganju kandidata za 
izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog 
društva Križevački poduzetnički centar 
d.o.o. Križevci (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 3/13) Skupština trgovačkog 
društva Križevačkog poduzetničkog centra 
d.o.o. Križevci donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju Nadzornog odbora 

Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. 
Križevci

 
I.

 Utvrđuje se da je dosadašnjim 
članovima Nadzornog odbora Križevačkog 
poduzetničkog centra d.o.o. za razvoj 
poduzetništva Križevci istekao mandat.
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II.

 U Nadzorni odbor Križevačkog 
poduzetničkog centra d.o.o. za razvoj 
poduzetništva, Križevci, Ivana Zakmardija 
Dijankovečkog 12 imenuju se na vrijeme od 
4 godine, s danom 16. 8. 2013. godine:
 1.Dražen Salopek, Križevci, Josipa 
Buturca 2a,
 2.Tihomir Hodak, Križevci, 
Krunoslava Heruca 50,
 3.Ivica Katavić, Križevci, Vjekoslava 
Koroskenya 20.

III.

 Ovo Rješenje objavit će se u 
„Službenom vjesniku Grada Križevaca“.

Križevci, 16. kolovoza 2013. godine

  SKUPŠTINA DRUŠTVA
           Branko Hrg, v.r.

23.
 Na temelju članka 48. Zakon o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13) gradonačelnik Grada 
Križevaca na 3. sjednici kolegija održanoj 
11. rujna 2013. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o izmjeni Zaključka o utvrđivanju 

mjerila za stjecanje prava 
na besplatnu prehranu učenika u 

školskim kuhinjama osnovnih škola
 na području grada Križevaca

I.

 U Zaključku o utvrđivanju mjerila za 
stjecanje prava na besplatnu prehranu učenika 
u školskim kuhinjama osnovnih škola na 
području grada Križevaca (“Službeni vjesnik 
Grada Križevaca” broj 7/02), mijenja se točka 
III. i glasi:

 "Gradonačelnik Grada Križevaca 
utvrđuje cijenu obroka za svaku godinu koju 
plaća korisnicima iz točke I. ovog Zaključka, 
a za školsku 2013/14. godinu cijena iznosi 
6,00 kuna po obroku.".

II.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u "Službenom vjesniku 
Grada Križevaca".

GRADONAČELNIK GRADA 
KRIŽEVACA

KLASA: 550-01/13-01/105  
URBROJ: 2137/02-03/03-13-2  
Križevci, 11. rujna 2013. 

  GRADONAČELNIK
          Branko Hrg, v.r.


