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AKTI GRADSKOG VIJEĆA

77.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” , broj 87/08) i članka 18. 
Statuta Grada Križevaca  (“Službeni vjesnik Grada Križevaca”, broj 4/09) Gradsko  vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna 2010. godine donijelo je  

 
POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA ZA 2010. GODINU                        

 I. OPĆI DIO
Članak 1.

 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 2010. godinu sadrži: 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Planirano  za 2010. 

god.
Ostvareno
I-VI 2010.

1. PRIHODI (klasa 6) 64.561.000,00 21.279.237,70
2. PRIHODI OD PRODAJE  NEFINAN. IMOVINE (klasa 7) 5.404.000,00 1.384.456,49
3. RASHODI (klasa 3) 50.165,386,77 19.861.701,14
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4) 20.599.613,23 3.145.320,78
5. RAZLIKA  (VIŠAK/MANJAK) - 800.000,00 -343.327,73

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA- 
REZERVIRANA SREDSTVA ZA POSLOVNU ZONU GOR-
NJI ČRET I DOVRŠETAK MALE KONCERTNE  
DVORANE

3.000.000,00 3.202.031,06

7. PRENESENI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ 2009.G.   0,00 -5.075.150,15
8. RAZLIKA 3.000.000,00 -1.873.119,09

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
9.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 
   (klasa 8) 0,00 0,00
10.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ-
MOVA                     (klasa 5)

               
2.200.000,00 1.241.276,55

9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -2.200.000,00 -1.241.276,55
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRE-
THODNIH GODINA+ NETO ZADUŽIVANJE FINANCIRAN-
JE

0,00 -3.457.723,37
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D. UKUPNO PRORAČUN GRADA
11.UKUPNI PRIHODI 69.965.000,00 22.663.694,19
12.UKUPNI RASHODI I IZDACI 72.965.000,00 24.248.298,47
13.RAZLIKA VIŠAK/MANJAK   - -1.584.604,28
14.MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ 2009.GODINE - -5.075.150,15
15.PRENESENA SREDSTVA IZ 2009.REZERVIRANJA 
ZA POSLOVNU ZONU GORNJI ČRET I DOVRŠETAK 
MALE     KONCERNE DVORANE

-
3.202.031,06

Članak  2.

Manjak prihoda i primitaka za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine u iznosu od 
1.584.604,28 kuna prenosi se u slijedeće razdoblje.

Članak 3.

Izvršenje bilančnog dijela prihoda i izdataka Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  
Proračuna za  2010. godinu daje se u priloženim pregledima:
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II. POSEBNI DIO

                                                          Članak 3.
           
Rashodi i izdaci Polugodišnjeg izvještaja za 2010. godinu u iznosu 24.248.298,47  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 2010. godinu stupa 
na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Križevaca". 
                                                     

GRADSKO  VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA:400-01/09-01/ 18
URBROJ: 2137/02-01-09-2         
Križevci 22.rujna.2010.
  
                                                                                                  PREDSJEDNIK:
                                                                                            Roko Bašić, dr.vet.med.
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78. 
 

Na temelju članka 46. stavka 1. i 5. Za-
kona o prijevozu u cestovnom prometu   ("Naro-
dne novine" broj 178/04, 48/05, 151/05,111/06, 
63/08 , 124/09 i 91/10 ) i članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca"  broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna 
2010. donijelo je

O D L U K U
o obavljanju auto taksi prijevoza na 

području Grada Križevaca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje organizaci-
ja i način obavljanja autotaksi prijevoza na 
području Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: 
Grad), autotaksi vozila, autotaksi stajališta i ci-
jena usluge autotaksi prijevoza.

Članak 2.

 Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno 
Zakonu o prijevozu  u cestovnom prometu (u 
daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

Članak 3.

 Značenje pojmova  u smislu ove Odluke:
 1. autotaksi prijevoz  je djelatnost pri-

jevoza putnika koja se obavlja  automobilom 
(osobno vozilo ili kombi do 8+1 sjedalo) ako 
se putnik ili skupina putnika uzimaju na jed-
nom mjestu,

 2. autotaksi prijevoznik je pravna ili 
fizička osoba koja obavlja djelatnost autotaksi 
prijevoza,

 3. vozač autotaksi vozila je osoba koja 
upravlja autotaksi vozilom i ima položen ispit 
iz članka 20. ove Odluke,

 4. autotaksi vozilo je automobil nami-
jenjen za obavljanje autotaksi prijevoza, a 

ispunjava uvjete određene propisom kojim se 
utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se 
obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za 
vlastite potrebe te ovom Odlukom,

 5. dozvola za obavljanje autotaksi pri-
jevoza je akt na temelju kojeg se obavlja auto-
taksi prijevoz na području i sa područja Gra-
da.

II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA 
AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 4.

 Autotaksi prijevoz na području i s 
područja Grad obavlja se na temelju dozvole 
za obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem 
tekstu: dozvola).

 Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka 
izdaje Gradonačelnik.

 Dozvola se izdaje na vrijeme od pet 
godina i nije prenosiva.

Članak 5.

 Dozvola sadrži: ime i prezime odnos-
no naziv i prebivalište/sjedište autotaksi pri-
jevoznika, područje na kojem će se autotaksi 
prijevoz obavljati, vrijeme važenja te tip i 
registarsku oznaku vozila.

 Dozvola je četvrtastog oblika dimen-
zija  6X9 cm, a visinu naknade za njeno izda-
vanje donosi Gradonačelnik.

 Autotaksi prijevoznik je dužan najkas-
nije u roku od 30 dana od dana izdavanja doz-
vole započeti s obavljanjem autotaksi prijevo-
za.

Članak 6.

 Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj 
osobi sa sjedištem/prebivalištem na području 
Grad koja:

 1. ima važeću licenciju za obavljanje 
autotaksi prijevoza,

 2. ima položen ispit odnosno zaposle-
nog vozača s položenim ispitom iz članka 20. 
ove Odluke.
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Članak 7.

 Dozvola se izdaje na temelju pisanog 
zahtjeva prijevoznika.
 Uz zahtjev, prijevoznik mora priložiti i 
sljedeće dokumente:
1. licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,
2. uvjerenje o položenom ispitu iz članka 20. 
ove Odluke,
3. presliku prometne dozvole,
4. cjenik usluge autotaksi prijevoza,
5. izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o 
ispitivanju taksimetra.

 Prijevoznik je u zahtjevu dužan nav-
esti broj potrebnih dozvola i vrijeme za koje se 
dozvola traži.

Članak 8.

 Gradonačelnik će odbiti zahtjev za iz-
davanje dozvole ako autotaksi prijevoznik ne 
ispunjava uvjete iz članka 6. i 7. ove Odluke.

 Protiv  rješenja iz stavka 2. ovoga 
članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti 
žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

Članak 9.

 Autotaksi prijevoznik može podni-
jeti Gradonačelniku zahtjev za obnovu dozv-
ole najkasnije tri mjeseca prije isteka njezina 
važenja.

 Zahtjev za obnovu dozvole mora 
sadržavati dokumentaciju propisanu člankom 
7. ove Odluke.

 Autotaksi prijevozniku dozvola se neće 
obnoviti ako:

1. autotaksi prijevoznik iz neoprav-
danih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz 
za koji traži obnovu u razdoblju od 30 dana 
uzastopno ili ako se nije pridržavao uvjeta 
za obavljanje autotaksi prijevoza propisanih 
ovom Odlukom,

2. je autotaksi prijevoznik u razdoblju 
važenja dozvole više od dva puta prekršio 
odredbe ove Odluke, Zakona i drugih propisa 
koji se odnose na autotaksi prijevoz, što se 

utvrđuje na osnovu evidencije koju vode tijela 
koja provode nadzor sukladno zakonu kojim 
se uređuje prijevoz u cestovnom prometu te 
pravomoćnih presuda sudbenih tijela.

 Protiv rješenja o odbijanju obnavljanja 
dozvole, autotaksi prijevoznik može izjaviti 
žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

Članak 10.

 Autotaksi prijevozniku dozvola presta-
je važiti prije isteka vremena na koje je izdana 
u sljedećim slučajevima:
1. prestankom važenja licencije,
2. na zahtjev autotaksi prijevoznika,
3. ako autotaksi prijevoznik prestane ispunja-
vati bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je do-
bio dozvolu,
4. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke 
osobe autotaksi prijevoznika,
5. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih 
razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na te-
melju izdane dozvole uzastopno duže od 30 
dana,
6. ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz 
sukladno odredbama zakona i ove Odluke.

 Rješenje o prestanku važenja dozvole 
donosi Upravni odjel.

 Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga 
članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti 
žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

III. NAČIN OBAVLJANJA AUTO-
TAKSI PRIJEVOZA

Članak 11.

 Autotaksi prijevoz se obavlja u vre-
menu od 00,00 do 24,00 sata.

 Autotaksi prijevoz se obavlja na način 
da vozač autotaksi vozila putnika ili skupinu 
putnika prima na jednom mjestu ili po pozivu.

Članak 12.

 Za vrijeme obavljanja autotaksi pri-
jevoza, vozač autotaksi vozila dužan je u vozi-
lu imati:
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1. dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza,
2. ovjereni cjenik usluga autotaksi prijevoza 
ovjeren od strane nadležnog tijela Grad,
3. plan Grada.

 Za vrijeme obavljanja autotaksi pri-
jevoza, vozač autotaksi vozila mora biti uredno 
odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima i 
ne smije pušiti u vozilu za vrijeme vožnje.

 Autotaksi vozaču nije dopušteno obavl-
jati prijevoz pod utjecajem alkohola ili opojnih 
sredstava, a autotaksi vozilo mora biti uredno i 
čisto.

Članak 13.

 Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti 
uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja 
naruči prijevoz bez obzira na duljinu i vrijeme 
vožnje, osim u slučaju ako je naručitelj pod 
utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava 
te ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi 
u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati 
unutrašnjost vozila ili je prtljaga u toj mjeri 
obimna da ne može stati u prostor za prtljagu.

 Djecu mlađu od 7 godina prijevoznik 
ne smije prevoziti bez pratnje.

Članak 14.

 Vozač autotaksi vozila može, uz pre-
thodnu suglasnost putnika, u autotaksi vozilo 
primiti više putnika koji idu u istom pravcu 
kada je relacija van područja gradskog središta 
Križevaca utvrđenog Odlukom o donošenju 
Generalnog urbanističkog plana Križevaca 
(“Službeni vjesnik Grada Križevaca” broj 3/05 
i 1/07) (u daljnjem tekstu: GUP).

 U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, us-
luga autotaksi prijevoza naplaćuje se kao jedna 
vožnja.

 Vozač autotaksi vozila dužan je pri-
jevoz obaviti najkraćim putem odnosno putem 
kojeg odredi putnik, bez usputnog zaustavljan-
ja.

Članak 15.

Vozač autotaksi vozila dužan je na 
početku vožnje uključiti taksimetar.

 Naplata usluge autotaksi prijevoza 
obavlja se od trenutka kada putnik uđe u au-
totaksi vozilo, bez obzira na koji je način pri-
jevoz naručen.

Članak 16.

 Vozač autotaksi vozila dužan je 
naručeni autotaksi prijevoz završiti dolaskom 
na odredište te putniku izdati račun za obav-
ljeni prijevoz.

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije 
moguće završiti, autotaksi prijevoznik dužan 
je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz 
do odredišta.

Sve ostavljene stvari u vozilu vozač je 
dužan prijaviti Policijskoj postaji Križevci

IV. AUTOTAKSI VOZILO

Članak 17.

 Autotaksi vozilo mora, osim zakon-
skih uvjeta i posebnih uvjeta propisanih 
Pravilnikom o posebnim uvjetima glede mo-
tornog vozila kojima se obavlja javni prijevoz 
za vlastite potrebe (“Narodne novine” broj 
120/05) ispunjavati i sljedeće uvjete:
1. može imati najviše devet sjedala u koje se 
ubraja i sjedalo za vozača,
2. mora imati istaknuto obilježje “TAXI” te 
na prednjem staklu naljepnicu s brojem i vre-
menom važenja dozvole,
3. mora imati protupožarni aparat.
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V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE

Članak 18.

Lokacije za autotaksi stajališta i broj 
stajališnih mjesta utvrđuje Gradonačelnik na 
prijedlog Upravnog odjela.

Autotaksi stajališta obilježavaju se hor-
izontalnom i vertikalnom signalizacijom.

VI. CIJENA USLUGE AUTOTAKSI 
PRIJEVOZA

Članak 19.

 Cjenik usluga autotaksi prijevoza 
utvrđuje Gradonačelnik na poticaj autotaksi 
prijevoznika.

 Cjenik iz stavka 2. ovoga članka mora 
sadržavati:
1. cijenu na relacijama koje pokriva GUP 
(područje grada Križevaca) je fiksna i pred-
stavlja startnu cijenu,
2. cijenu za jedan kilometar vožnje izraženu u 
kunama (bez lipa), za relaciju preko 5 km,
3. cijenu za jedan sat vožnje brzinom manjom 
od granične ili za stajanje
4. cijenu za vožnju noću, vožnju nedjeljom i 
praznikom.

 Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, 
smatra se vožnja u vremenu od 24,00 sata do 
06,00 sati.

 Prijevoz prtljage uključen je u cijenu 
usluge autotaksi prijevoza utvrđenu Cjenikom 
iz stavka 2. Ovoga članka.

 Cijena usluge autotaksi prijevoza 
kućnih ljubimaca utvrđuje se slobodnom 
pogodbom prije početka prijevoza.

VII. ISPIT ZA VOZAČA AUTO-
TAKSI VOZILA

Članak 20.

 Vozač autotaksi vozila mora imati 
položen ispit o poznavanju osnovnih podataka 
o kulturnim, gospodarskim, turističkim, pro-
metnim i drugim značajnim objektima i zna-

menitostima na području Grada.
Ispit se polaže pred Povjerenstvom 

kojeg imenuje Gradonačelnik.
Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka 

čine predsjednik i dva člana, od kojih je jedan 
predstavnik Turističke zajednice, a dvoje su 
predstavnici Grada.

O položenom ispitu  izdaje se uvjeren-
je.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE I 
NADZOR

Članak 21.

 Novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj autotaksi pri-
jevoznik - pravna osoba ako:

 - za vrijeme auto-taksi prijevoza u 
vozilu nema dokumente propisane ovom Od-
lukom (članak 12.),

 - ako se autotaksi vozač pri obavljanju 
djelatnosti ponaša suprotno odredbama članka. 
13.,

- ako na početku vožnje i za vrijeme 
vožnje nema uključen taksimetar (članak 15.),

 - ako putniku ne izda račun ( članak 
16.),

 - ako vozilo kojim se obavlja auto-taksi 
prijevoz nije propisno uređeno i opremljeno 
(članak 17.)

Članak 22.

 Osim novčane kazne, za nepridržavanje 
odredbi ove odluke primjenjuju se prekršajne 
odredbe iz Zakona o prijevozu u cestovnom 
prometu.

Članak 23.

 Nadzor nad provedbom ove Odluke 
pored ovlaštenih državnih tijela obavlja i pro-
metno redarstvo Grada  Križevaca.
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IX. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 24.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 363-01/10-01/54
URBROJ: 2137/02-02/10-02/1-1
Križevci, 22. rujna 2010.
                      PREDSJEDNIK 
              Roko Bašić, dr.vet.med, v.r.
79.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10) i članka 18. Statuta Grada Križevaca (“Službeni vjesnik 
Grada Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Križevaca, na prijedlog gradonačelnika, na 
11. sjednici održanoj 22. rujna 2010. donijelo je 

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 

Križevaca

Članak 1.
 Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Grada Križevaca.

Članak 2.
 Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 

Križevaca određuju se u skladu s klasifikacijom radnih mjesta utvrđenih Uredbom o klasifikaciji 
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10) te 
iznose:

  RADNO MJESTO KLASIFIKA-
CIJSKI  RANG

KOEFICIJENT

Pročelnik 1. 3,53
Viši savjetnik  za proračun i financije
Savjetnik za javnu nabavu i energetsku učinkovitost
Savjetnik za komunalnu infrastrukturu

4.
2,52
2,28
2,28

Savjetnik 5. 2,22
Viši stručni suradnik 6. 2,10
Stručni suradnik 8. 1,99
Viši referent 9. 1,93
Referent - za informatičke poslove
               - za mjesnu samoupravu        
               - komunalni i prometni redar 
Referent
Ekonom

11.

1,74
1,62
1,62
1,56
1,56

Pomoćni radnik za tehničke poslove
Vratar

13. 1,54
1
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Članak 3.

 Najkasnije u roku od 30 dana od stu-
panja na snagu ove Odluke pročelnici upravnih 
tijela Grada Križevaca donijet će pojedinačna 
rješenja o plaći službenika i namještenika za-
poslenih u upravnim tijelima kojima upravl-
jaju.

Gradonačelnik će u roku iz stavka 
1. ovoga članka donijeti rješenja o plaći 
pročelnika upravnih odjela i službe.

Članak 4.

 Riječi i pojmovi koji imaju rodno 
značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se 
jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu 
li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 5.

 Danom stupanja na snagu ove Od-
luke prestaju važiti odredbe Pravilnika o unu-
tarnjem redu i koeficijentu složenosti radnih 
mjesta u upravnim tijelima Grada Križevaca 
KLASA:110-01/08-01/01  URBROJ:2137/02-
08-1 od 4. 9. 2008. godine koje se odnose na 
određivanje koeficijenata složenosti radnih 
mjesta službenika i namještenika.

Članak 6.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 120-01/10-01/19   
URBROJ: 2137/02-04-10-1
Križevci, 22. rujna 2010.
       
   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

80.
 

Na temelju članka 12. Zakona o komu-
nalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 
36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 59/01, 26/03 - 
proč. tekst, 82/04 i 178/04), članak 22. stavak 1. 
Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 
125/08), članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
4/09) i članka 17. Odluke o komunalnim djelat-
nostima koje se mogu obavljati na temelju kon-
cesije na području Grada Križevaca ("Službeni 
vjesnik Grada Križevaca", broj 1/10) Grad-
sko vijeće Grada Križevaca na 11. sjednici 
održanoj 22. rujna 2010. donijelo je
 

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

dodjelu  jedne koncesije za obavljanje ko-
munalne djelatnosti organizacije parkiranja 

na području Grada Križevaca

Članak 1.

Grad Križevci na temelju provedenog 
postupka natječaja za dodjelu jedne koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti organizacije 
parkiranja na području Grada Križevaca daje 
koncesiju sljedećem ponuditelju:
DVORAC d.o.o., Križevci, Mladine 36, OIB: 
82717230341

Članak 2.

 Predmet koncesije je obavljanje ko-
munalne djelatnosti organizacija parkiranja 
na području Grada Križevci što podrazumi-
jeva organizaciju parkiranja vozila na mjes-
tima na kojima se parkiranje plaća, naplatu 
parkirališne pristojbe, nadzor parkiranja vozila, 
blokiranje i premještanje vozila, postavljanje 
i održavanje vertikalne i horizontalne signal-
izacije te uređenje i održavanje tih mjesta. Broj 
parkirnih mjesta na području Grada Križevaca 
iznosi 428 mjesta, te dodatnih 17 mjesta za os-
obe sa invaliditetom.
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Članak 3.

S odabranim koncesionarom sklopit će 
se ugovor o koncesiji na rok od 5 godina. 

Članak 4.

Ugovor o koncesiji sklopiti će se 
istekom razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 
dana od dana dostave odluke o odabiru najpo-
voljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Članak 5.

Naknada za koncesiju određuje se 
u iznosu 560,00 kn po parkirnom mjestu 
godišnje.

Članak 6.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 363-01/10-01/43
URBROJ: 2137/02-02/10-10-5    
Križevci, 22. rujna 2010.
       
                PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

81.

Na temelju članka 12. Zakona o komu-
nalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 
36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 59/01, 26/03 - 
proč. tekst, 82/04 i 178/04), članka 22. stavka 1. 
Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 
125/08), članka 18. Statuta Grada Križevaca 
(“Službeni vjesnik Grada Križevaca” broj 4/09) 
i članka 17. Odluke o komunalnim djelatnos-
tima koje se mogu obavljati na temelju konc-
esije na području Grada Križevaca (“Službeni 
vjesnik Grada Križevaca” broj 1/10) Gradsko 
vijeće Grada Križevaca na 11. sjednici održanoj 

22. rujna 2010. donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
dodjelu dvije koncesije za obavljanje ko-
munalne djelatnosti prijevoza pokojnika 

na području Grada Križevaca

Članak 1.

Grad Križevci na temelju provedenog 
postupka natječaja za dodjelu 2 (dvije) koncesije 
za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza 
pokojnika na području Grada Križevaca daje 
koncesiju sljedećim osobama:

- Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, 
D. Grdenića 7, Križevci

- “Krizantema Nova” usluge i proizvod-
nja Stjepan Marenčić, P.Zrinskog 7, Križevci

Članak 2.

Predmet koncesije je obavljanje ko-
munalne djelatnosti prijevoza pokojnika na 
području Grada Križevci  što podrazumijeva 
preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta 
smrti do mrtvačnice na groblju.

Članak 3.

 S odabranim koncesionarima sklopit 
će se ugovor o koncesiji na rok od 5 godina. 

Članak 4.

Ugovor o koncesiji sklopiti će se 
istekom razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 
dana od dana dostave odluke o odabiru najpo-
voljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Članak 5.

Naknada za koncesiju određuje se u iznosu: 
- Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, 

D. Grdenića 7, Križevci 1.501,00 kuna godišnje
- “Krizantema Nova” usluge i proizvod-

nja Stjepan Marenčić, P.Zrinskog 7, Križevci 
2.000,00 kuna godišnje.
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Članak 6.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 363-01/10-01/27
URBROJ: 2137/02-02/10-10-6    
Križevci,  22. rujna 2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

82. 

Na temelju članka 391. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Naro-
dne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 
73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), 
članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Naro-
dne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08 i 36/09) i članka 18. Statuta Grada 
Križevci (“Službeni vjesnik Grada Križevaca” 
broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 
sjednici 22. rujna 2010. donijelo je

O D L U K U
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada 

Križevaca (stara tržnica)

I.

Grad Križevci pristupa prodaji nekret-
nina kako slijedi:

1. kat.čest.broj 1076  DVOR NA 
TRGU M. TITA površine 239 m2

DVOR NA TRGU M. TITA površine 
32 m2 upisana u zk.ul. 4482. k.o. Križevci

2. ZK tijelo II - 5. ETAŽA 3441/10000 
POSLOVNI PROSTOR 5 (OZNAKA E U 
NACRTU) U PODRUMSKOM ( SUTE-
RENSKOM) DIJELU GRAĐEVINE SA 
ULAZOM IZ GRADSKE TRŽNICE, KOJI 
SE SASTOJI OD UKUPNO OSAM PROS-

TORIJA OZNAČENIH BROJEVIMA 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 SA UKUPNO 
315,65 m2 ODNOSNO 34,41 % POVRŠINE 
GRAĐEVINE sagrađen na kat.čest.broj 
1075/1, upisana u z.k.ul. 7707 k.o. Križevci.

Zajedno sa gore navedenim poslovnim 
prostorom Kupac kupuje, a Prodavatelj prodaje 
pripadajući dio zajedničkih prostorija i uređaja 
zgrade u kojoj se predmetni poslovni prostor 
nalazi i koji služi zgradi u cjelini, te pripadajući 
dio zemljišta ispod zgrade.

3. kat.čest.broj 1073 ORANICA NA 
NEMČIĆEVOM TRGU površine 381 m2 up-
isana u z.k.ul. 5699 k.o. Križevci

4. kat.čest.broj 1074/2 ZGRADA KBR. 
9 TRG A. NEMČIĆA površine 193 m2
DVORIŠTE TRG A. NEMČIĆA površine 616 
m2 upisani u z.k.ul. 5699 k.o. Križevci

5. kat.čest.broj 1069/2  D V O R 
U ULICI M.PIJADE površine 485 m2 upisana 
u z.k.ul. 5699 k.o. Križevci

6. kat.čest.broj 1070/2 ORANICA NA 
TRGU BANA LACKOVIĆA, površine 136 
m2, upisana u z.k.ul. 4482 k.o. Križevci

II.

Najpovoljnijim ponuditeljem za kupo-
prodaju nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na 
temelju provedenog javnog natječaja utvrđuje 
se trgovačko društvo Učka-Marjan d.d., Ulica 
Kralja Tomislava 24, Križevci.

III.

Ukupna kupoprodajna cijena za nekret-
nine vlasništvo Komunalnog poduzeća d.o.o. 
i Grada Križevci iznosi 4.300.000,00 kn od 
kojih će se Gradu Križevcima isplatiti iznos od 
2.098.830,00 kn.

IV.

Utvrđuje se obročna otplata kupo-
prodajne cijene s pridržajem prava vlasništva 
do isplate cijene u potpunosti. Rok otplate je 
12 mjeseci, a obroci dospijevaju mjesečno, od 
kojih prvi obrok dospijeva u listopadu 2010. 
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godine, a posljednji u rujnu 2011. godine.

V.

Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik 
Grada Križevaca sklopit će u ime Grada 
Križevaca kao prodavatelja trojni ugovor 
o kupoprodaji nekretnina, sa Komunalnim 
poduzećem d.o.o. kao prodavateljem, te 
trgovačkim društvom Učka-Marjan d.d., Uli-
ca Kralja Tomislava 24, Križevci kao kup-
cem. 

VI.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 940-01/10-01/16
URBROJ: 2137/02-02/10-10-6    
Križevci, 22. rujna 2010.   
               
   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

83. 
 

Na temelju članka 391. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Nar-
odne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 
i 38/09), članka 48. stavka 2. Zakona o loka-
lnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08 i 36/09) i članka 18. Statuta 
Grada Križevci (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna 
2010. donijelo je

O D L U K U
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada 

Križevaca u Ulici Nikole Tesle

I.

Grad Križevci pristupa prodaji nekretnine  
kat.čest.broj 2178/1 ORANICA UL. N. TESLE, 
površine 10 657 m2, zk.ul. 4404 k.o. Križevci

II.

Najpovoljnijim ponuditeljem za kupo-
prodaju nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na 
temelju provedenog Javnog natječaja utvrđuje 
se trgovačko društvo Elektrotehnika d.o.o., 
Ulica Nikole Tesle 16, 48260 Križevci.

III.

Kupoprodajna cijena iznosi ukupno 
650.077,00 kn (61,00 kn/m2).

Utvrđuje se obročna otplata kupo-
prodajne cijene s pridržajem prava vlasništva 
do isplate cijene u potpunosti. Rok otplate je 
10 mjeseci, a obroci dospijevaju mjesečno, 
od kojih prvi dospijeva 10.10.2010.godine, a 
zadnji obrok do 10.srpnja 2011. godine. 

IV.

Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik 
Grada Križevaca sklopit će u ime Grada 
Križevaca kao prodavatelja ugovor o kupo-
prodaji nekretnina s trgovačkim društvom 
Elektrotehnika d.o.o., Ulica Nikole Tesle 16, 
48260 Križevci kao kupcem. 

V.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 940-01/10-01/16
URBROJ: 2137/02-02/10-10-6 
Križevci,  22. rujna 2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
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84.    
Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” 

broj 152/08 i 21/10), članka 18. Statuta Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada Križevaca” 
broj 4/09) i Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada Križevaca”, broj 3/02 , 9/05 i 4/10) 
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna 2010. donijelo je 

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Repub-

like Hrvatske na području Grada Križevaca (broj 2.)

I.
Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na 

području Grada Križevaca u katastarskim općinama: Križevci, Vojakovačke Sesvete i Ruševac, 
koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Grada Križevaca predviđeno za zakup:

k.o. Križevci
redni broj k. č. br. kultura površina/ha cijena kn/ha početna cijena

1. 14078 oranica Gornji Čret 10,0696 602,80 6.069,95 kn
2. 14080 oranica Gornji Čret 2,2382 602,80 1.349,19 kn
3. 14082 oranica Gornji Čret 3,8128 602,80 2.298,36 kn
4. 6887/19 nepl.bara Daleko 0,3739 188,00 70,29 kn

Ukupno 16,4945 9.787,79 kn
k.o. Vojakovačke Sesvete

redni broj k. č. br. kultura površina/ha cijena kn/ha početna cijena
1. 16 oranica Žabnjak 2,1485 602,80 1.295,12 kn
2. 21 oranica Žabnjak 0,4918 602,80 296,46 kn
3. 25 oranica Točak 2,0847 602,80 1.256,66 kn
4. 53 pašnjak Nevidovac 0,1135 263,00 29,85 kn
5. 97 oranica Rijeka 8,1463 602,80 4.910,59 kn
6. 439 oranica Staro Selo 31,0129 602,80 18.694,58 kn
7. 444/1 oranica Kutnjak 24,4106 602,80 14.714,71 kn
8. 445 livada Kutnjak 0,1668 443,00 73,89 kn
9. 448 livada Kutnjak 1,5293 443,00 677,48 kn
10. 450 oranica Kutnjak 28,9588 602,80 17.456,36 kn

Ukupno 99,0632 59.405,70 kn
k.o. Ruševac

redni broj k. č. br. kultura površina/ha cijena kn/ha početna cijena
1. 36 oranica Lipovica 36,8705 619,30 22.833,90 kn
2. 553/1 oranica Lipovica 21,2169 619,30 13.139,63 kn
3. 554 oranica Mičevica 0,4651 619,30 288,04 kn
4. 1203 oranica Gornje livade 5,5351 619,30 3.427,89 kn
5. 1206 oranica Gornje livade 8,685 619,30 5.378,62 kn
6. 1344 livada Krčevina 0,7287 450,00 327,92 kn

Ukupno 73,5013 45.396,00 kn
Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na rok od 20 godina.
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II.

Poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca predviđeno za povrat daje se u 
zakup na rok do 5 godina.

Popis čestica u natječaju za zakup na rok do 5 godina

k.o. Vojakovačke Sesvete
redni broj k. č. br. kultura površina/ha cijena kn/ha početna cijena

1. 23/1 oranica Žabnjak 1,3642 602,80 822,34 kn
2. 95 oranica Žabnjak 1,279 602,80 770,98 kn
3. 117 oranica Brezine 2,7093 602,80 1.633,17 kn
4. 303 oranica Staro Selo 16,2692 602,80 9.807,07 kn

Ukupno 21,6217 13.033,56 kn
k.o. Rušeavac

redni broj k. č. br. kultura površina/ha cijena kn/ha početna cijena
1. 553/1 oranica Lipovica 8,1566 619,30 5.051,38 kn
2. 572 oranica Gunjak 21,1487 619,30 13.097,39 kn
3. 979 oranica Stolnik 1,325 619,30 820,57 kn
4. 980 oranica Stolnik 0,9937 619,30 615,40 kn
5. 989 livada Zakrč 0,7907 450,00 355,82 kn

Ukupno 32,4147 19.940,56 kn

III.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na godišnjem nivou temeljem Pravilnika o početnoj 
cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i zak-
up, početnoj visini naknade na natječaj za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake (“Narodne 
novine” broj 40/09 i 78/10).

Početna cijena za  oranice u k.o. Vojakovačke Sesvete i  k.o. Ruševac uvećava se za 10%, 
jer se čestice nalaze u okrupnjenim površinama koje su u funkciji proizvodnje.

Početna cijena za  oranice u k.o. Križevci uvećava se za 10%, jer je u blizini formirana 
Poduzetnička zona.

IV.

Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda provest će Gradsko vijeće Grada 
Križevaca.

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu i na oglasnoj ploči Grada Križevaca. 
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku datuma kada je objavljen u 

javnom glasilu, te upozorenje da se od tog datuma računa rok za stavljanje ponuda.
Pismene ponude se dostavljaju Gradu Križevcima u roku od 15 dana od objave natječaja 

u javnom glasilu.
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V.

Ova Odluka stupa na snagu da-
nom objave u “Službenom vjesniku Grada 
Križevaca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 320-02/10-01/35
URBROJ: 2137/02-01/2-10-1
Križevci, 22. 9. 2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

85.

Na temelju članka 18. Statuta Gra-
da Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna 
2010. donijelo je

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju Javnog natječaja za prije-
nos prava građenja radi izgradnje Doma 
za starije i nemoćne osobe u Križevcima

I.

Gradsko vijeće Grada Križevaca 
raspisuje Javni natječaj za prijenos prava 
građenja radi izgradnje Doma za starije i 
nemoćne osobe, I. kategorije, u Križevcima, 
na lokaciji bivše vojarne, za smještaj do 
150 korisnika, od kojih 70% korisnika s 
pojačanom njegom i pravom prvenstva 
građana s područja Grada Križevaca. 

II.

Pravo građenja prenosi se na rok od 
20 godina, odnosno najdulje do 2030. godine 
uz mogućnost produljenja po isteku istog.

Pravo građenja prenosi se bez na-
knade.Izabrani ponuditelj je obvezan za 
poslovni prostor ishoditi lokacijsku dozvolu, 

potvrdu na glavni projekt i uporabnu dozvolu 
te započeti s djelatnošću najkasnije dvije go-
dine od dana zaključenja ugovora o prijenosu 
prava građenja.

III.

Javni natječaj će se objaviti na oglas-
noj ploči Grada Križevaca, Radio Križevcima 
i web portalu www.krizevci.hr. i dnevnom 
tisku Večernji list.

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: 550-01/10-01/146
URBROJ: 2137/02-03-10-3    
Križevci, 22. rujna 2010.                                                       

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

86.

Na temelju članka 18. Statuta Gra-
da Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna 
2010. godine donijelo je 

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

duzetnika i stanja gospodarstva Grada 
Križevaca u 2009. godini

I. 

Usvaja se Analiza poslovanja poduzet-
nika i stanja gospodarstva Grada Križevaca u 
2009. godini koja 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: 022-01/10-01/04
URBROJ: 2137/02-04-10-9
Križevci, 22. rujna 2010.   
    
    PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r

87. 
Na temelju članka 18. Statuta Gra-

da Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna 
2010. godine donijelo je 

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o obavljenoj finan-

cijskoj reviziji Grada Križevaca
za 2009. godinu

I.

Usvaja se Izvješće Državnog ureda za 
reviziju, Područnog ureda Koprivnica o obav-
ljenoj financijskoj reviziji Grada Križevaca 
za 2009. godinu koje se nalazi u prilogu i čini 
sastavni dio ovog Zaključka.

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 041-01/10-01/03
URBROJ: 2137/02-04-10-2
Križevci, 22. rujna 2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

88.
Na temelju članka 18. Statuta Gra-

da Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna 
2010. godine donijelo je 

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

gradonačelnika Grada Križevaca za 
razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine

I. 

Usvaja se Izvješće o radu 
gradonačelnika Grada Križevaca za razdoblje 
siječanj-lipanj 2010. 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: 022-01/10-01/04
URBROJ: 2137/02-04-10-10
Križevci, 22. rujna 2010. 

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

89.
 

Na temelju članka 110. Zakona o 
proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) 
i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
(“Službeni vjesnik Grada Križevaca”, broj 
4/09) Gradsko vijeće Grada Križevaca na 11. 
sjednici održanoj 22. rujna 2010. donijelo je

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

proračunske zalihe Proračuna Grada 
Križevaca za razdoblje siječanj-lipanj 

2010. godine
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 I. 

Usvaja se Izvještaj o korištenju 
proračunske zalihe Proračuna Grada 
Križevaca za razdoblje siječanj- lipanj 2010. 
godine.

Iz sredstava proračunske zalihe 
Proračuna Grada Križevaca u razdoblju 
siječanj-lipanj 2010. godine utrošeno je uku-
pno 108.569,15 kuna.

II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 400-01/10-01/04
URBROJ: 2137/02-04/2-10-1
Križevci, 22. rujna 2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

90.
 

Na temelju članka 18. Statuta Gra-
da Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna 
2010. donijelo je  

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

nalnog poduzeća d.o.o. Križevci 
za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine

I. 

Usvaja se Financijsko izvješće Komu-
nalnog poduzeća d.o.o. Križevci za razdoblje 
siječanj-lipanj 2010. 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:021-05/10-01/05
URBROJ: 2137/02-04/2-10-3
Križevci, 22. rujna 2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

91. 
Na temelju članka 18. Statuta Gra-

da Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca”, broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna  
2010. donijelo je  

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

poslovanju Križevačkog poduzetničkog 
centra d.o.o. za razdoblje siječanj-lipanj 

2010. godine

I. 
Usvaja se Izvješće o radu i financijskom 

poslovanju Križevačkog poduzetničkog cen-
tra d.o.o. za razdoblje siječanj-lipanj 2010. 
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:021-05/10-01/05
URBROJ: 2137/02-04/2-10-4
Križevci, 22. rujna 2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
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92.
 

Na temelju članka 18. Statuta Gra-
da Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj, 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna 
2010. godine donijelo je 

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

vrtića Križevci za razdoblje siječanj-
lipanj 2010. godine

I. 

Usvaja se Financijsko izvješće Dječjeg 
vrtića Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 
2010. 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: 601-01/10-01/08
URBROJ: 2137/02-04/2-10-2
Križevci, 22. rujna 2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

93.
 

Na temelju članka 18. Statuta Gra-
da Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna 
2010. godine donijelo je 

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

vrtića Zraka sunca Križevci 
za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine

I. 

Usvaja se Financijsko izvješće Dječjeg 
vrtića Zraka sunca Križevci za razdoblje 
siječanj-lipanj 2010. 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: 601-01/10-01/07
URBROJ: 2137/02-04/2-10-2
Križevci, 22. rujna 2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

94.
 

Na temelju članka 18. Statuta Gra-
da Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna 
2010. godine donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Financijskog izvješća Dječjeg 
vrtića Svetog Josipa za razdoblje siječanj-

lipanj 2010. godine

I. 

Usvaja se Financijsko izvješće Dječjeg 
vrtića Svetog Josipa za razdoblje siječanj-
lipanj 2010. 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: 601-01/10-01/06
URBROJ: 2137/02-04/2-10-2
Križevci, 22. rujna 2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

95.
  

Na temelju članka 18. Statuta Gra-
da Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca”, broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna 
2010. donijelo je 

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

cijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta
 Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 

2010. godine

I. 
Usvaja se Izvješće o radu i Finan-

cijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta 
Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 2010. 
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: 612-01/10-01/15
URBROJ: 2137/02-04/2-10-1
Križevci, 22. rujna 2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

96. 
Na temelju članka 18. Statuta Gra-

da Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna 
2010. 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 razdoblje 
siječanj-lipanj 2010. godine

I. 

Usvaja se Izvješće o radu i Finan-
cijsko izvješće Gradske knjižnice "Franjo 
Marković" Križevci za razdoblje siječanj-
lipanj 2010. 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: 612-01/10-01/13
URBROJ: 2137/02-04/2-10-1
Križevci, 22. rujna 2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

97. 
Na temelju članka 18. Statuta Gra-

da Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna 
2010. donijelo je 

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

 Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 
2010. godine
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I. 

Usvaja se Izvješće o radu i Finan-
cijsko izvješće Gradskog muzeja Križevci za 
razdoblje siječanj-lipanj 2010. 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: 612-01/10-01/14
URBROJ: 2137/02-04/2-10-1
Križevci, 22. rujna 2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

98. 
Na temelju članka 18. Statuta Gra-

da Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna  
2010. donijelo je

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

cijskog izvješća Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Križevaca za razdoblje 

siječanj-lipanj 2010. godine

I. 

Usvaja se Izvješće o radu i Finan-
cijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Križevaca za razdoblje siječanj-lipanj 
2010. 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: 214-01/10-01/07
URBROJ: 2137/02-04/2-10-1
Križevci, 22. rujna  2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

99.
Na temelju članka 18. Statuta Gra-

da Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna  
2010. donijelo je  

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

cijskog izvješća Vatrogasne zajednice 
Grada Križevaca za razdoblje siječanj-

lipanj 2010. godine

I. 
Usvaja se Izvješće o radu i Finan-

cijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada 
Križevaca za razdoblje siječanj-lipanj 2010. 
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: 214-01/10-01/06
URBROJ: 2137/02-04/2-10-1
Križevci, 22. rujna  2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r. 



Broj 5/10Strana 408 SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACA

100.
Na temelju članka 18. Statuta Gra-

da Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna  
2010. donijelo je 

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

udruga Križevci za razdoblje siječanj-
lipanj 2010. godine

I. 

Usvaja se Izvješće o radu i Finan-
cijsko izvješće Zajednice športskih udruga 
Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 2010. 
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: 620-01/10-01/06
URBROJ: 2137/02-04/2-10-1
Križevci, 22. rujna  2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r. 

101.  
Na temelju članka 18. Statuta Gra-

da Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 11. sjednici održanoj 22. rujna  
2010.  donijelo je 

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

cijskog izvješća Zajednice tehničke kul-
ture Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 

2010. godine

I. 

Usvaja se Izvješće o radu i Finan-
cijsko izvješće Zajednice tehničke kulture 
Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 2010. 
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: 630-01/10-01/06
URBROJ: 2137/02-04/2-10-1
Križevci, 22. rujna  2010.

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

102.
 

Na temelju članka 17. Zakona o 
savjetima mladih (“Narodne novine”, broj 
23/07) i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
(“Službeni vjesnik Grada Križevaca”, broj 
4/09) Gradsko vijeće Grada Križevaca na 11. 
sjednici održanoj 22. rujna 2010. donijelo je

Z A K L J U Č A K
o odobrenju Programa rada Gradskog 

savjeta mladih Grada Križevaca 

I.

Odobrava se Program rada Gradskog 
savjeta mladih Grada Križevaca za 2011. 
godinu.

Program se prilaže Zaključku i njegov 
je sastavni dio.
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II.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

KLASA: 023-05/10-01/06
URBROJ: 2137/02-04/2-10-2
Križevci, 22. rujna 2010

   PREDSJEDNIK
  Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.


