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AKTI GRADSKOG VIJEĆA

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Na temelju članka 209. Zakona o vodama
("Narodne novine" broj 153/09) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 20. sjednici održanoj 6.
listopada 2011. donijelo je

Članak 4.

79.

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne
građevine na području Grada Križevaca
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o priključenju na
komunalne vodne građevine (u daljnjem
tekstu: Odluka) utvrđuje se:
- obveza priključenja,
-postupak priključenja građevine i druge
nekretnine na komunalne vodne građevine,
- rokovi za priključenje,
- naknada za priključenje,
-način plaćanja naknade za priključenje,
-način i uvjeti financiranja gradnje
komunalnih vodnih građevina od strane
budućih korisnika i
- prekršajne odredbe.
Članak 2.
Pod komunalnim vodnim građevinama, u
smislu ove Odluke, smatraju se:
1. građevine za javnu vodoopskrbu,
2. građevine za javnu odvodnju.
Vodne usluge su:
1. usluge javne vodoopskrbe,
2. usluge javne odvodnje.
Članak 3.
Isporučitelj vodnih usluga je
KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Drage
Grdenića 7, Križevci (u daljnjem tekstu:
Isporučitelj vodnih usluga).

Vlasnici postojećih građevina odnosno
drugih nekretnina ili onih koje će se tek
izgraditi na području Grada Križevaca,
dužni su priključiti svoju građevinu,
odnosno drugu nekretninu na komunalne
vodne građevine za javnu vodoopskrbu
odnosno javnu odvodnju, kada je takav
sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu
naselja u kojem se nalazi građevina,
odnosno druga nekretnina, odnosno kada
su osigurani uvjeti za priključenje na te
sustave, sukladno ovoj Odluci.
Građevine izgrađene bez akta o
dopuštenju gradnje ili Suglasnosti za
priključenje izdane od isporučitelja vodnih
usluga, kao i građevine za koje se vodi
postupak obustave građenja ili uklanjanja
građevine prema posebnom zakonu ne
smiju se priključiti na komunalne vodne
građevine.
Članak 5.
Na područjima na kojima je sustav
javne odvodnje izgrađen na način da su
odvojeni sustavi odvodnje otpadnih voda i
sustav odvodnje oborinskih voda, vlasnici
građevina odvodnju otpadnih voda ne smiju
priključiti na sustav odvodnje oborinskih
voda, a odvodnju oborinskih voda ne smiju
priključiti na sustav odvodnje otpadnih
voda.
Članak 6.
Radove
priključenja
izvodi
isporučitelj vodne usluge ili njegov
ugovaratelj, a stvarni trošak radova
snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik
nekretnine koja se priključuje.
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III. ROKOVI PRIKLJUČENJA
Članak 7.
Isporučitelj vodnih usluga je obvezan
na prikladan način obavijestiti obveznike iz
članka 4. stavka 1. ove Odluke o mogućnosti
priključenja u roku od 30 dana od završetka
izgradnje komunalnih vodnih građevina.
Obveznici priključenja iz članka 4.
stavka 1. ove Odluke dužni su se priključiti
na komunalne vodne građevine za javnu
vodoopskrbu i odvodnju u roku od 1 godine
od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge
o mogućnosti priključenja.
Ako vlasnik građevine, odnosno
druge nekretnine ne priključi svoju
građevinu, odnosno drugu nekretninu na
komunalne vodne građevine u roku iz stavka
2. ovoga članka, na prijedlog isporučitelja
vodnih usluga, Upravni odjel za stambeno
- komunalne djelatnosti Grada Križevaca
će donijeti Rješenje u upravnom postupku
o obvezi priključenja na teret vlasnika ili
drugog zakonitog posjednika građevine,
odnosno nekretnine.
Protiv Rješenja je dopuštena žalba
tijelu Upravnom odjelu za gospodarstvo
i komunalne djelatnosti Koprivničko –
križevačke županije.
IV. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 8.
Postupak za priključenje na komunalne
vodne građevine za javnu vodoopskrbu
odnosno javnu odvodnju pokreće se
podnošenjem zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi
vlasnik građevine odnosno vlasnik druge
nekretnine.
Zahtjev za priključenje podnosi se
isporučitelju vodnih usluga.
Zahtjev za priključenje buduće
građevine mora se podnijeti pravovremeno
prije uporabe građevine ili druge nekretnine.
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Članak 9.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se:
1. preslika katastarskog plana za
česticu koja se priključuje sa ucrtanim
objektom,
2. dokaz o vlasništvu građevine,
odnosno druge nekretnine za koju se traži
priključak,
3. dokaz da se građevina namjerava
graditi ili dokaz da se građevina smatra
postojećom prema posebnom propisu (
građevinska dozvola, potvrda Ureda za
katastar kojom se potvrđuje da je građevina
izgrađena prije 15. veljače 1968. godine,
nalaz vještaka ili drugi dokaz kojim se
dokazuje da je građevina izgrađena prije
15. veljače 1968. godine).
Članak 10.
Na temelju zahtjeva za priključenje
isporučitelj vodnih usluga provodi postupak
radi izdavanja Suglasnosti za priključenje i
izdaje istu ukoliko su ispunjeni svi uvjeti za
priključenje (tehničko – tehnološki uvjeti,
izdana Potvrda o dozvoli priključenja od
Ministarstva zaštite okoliša prostornog
uređenja i graditeljstva, Uprave za
inspekcijske poslove).
Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za
priključenje iz stavka 2. ovoga članka ili
ako bi se priključkom narušila kvaliteta
vodne usluge javne vodoopskrbe (količina
i pritisak), isporučitelj vodnih usluga će
zahtjev za priključenje odbiti.
U Odluci o odbijanju zahtjeva za
priključenje mora se navesti razlog zbog
kojeg se građevina ne može priključiti.
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Članak 11.
Suglasnost za priključenje mora sadržavati
podatke o građevini koja se priključuje (mjesto
i adresa priključenja, oznaku katastarske
čestice, namjenu i sl.), ime vlasnika i njegove
podatke (ime i prezime, naziv pravne osobe,
adresu, osobni identifikacijski broj).
Suglasnost iz stavka 1. ovog članka sadrži
i odredbu o obvezi plaćanja naknade za
priključenje.
Primjerak Suglasnosti iz stavka 1.
ovoga članka dostavlja se na znanje Gradu
Križevcima – Upravnom odjelu za stambeno
- komunalne djelatnosti radi donošenja
Rješenja o obračunu i naplati naknade za
priključenje.
Članak 12.
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti
posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljem
vodnih usluga zaključiti ugovor o izvođenju
radova na izgradnji priključka.
Ugovor o izvođenju radova na izgradnji
priključka obavezno sadrži :
- naziv ugovornih strana,
- vrstu priključka,
- cijenu,
- rok i uvjete izgradnje priključka,
- troškovnik radova koji čini sastavni
dio ugovora.
Članak 13.
Na poseban zahtjev vlasnika ili investitora
građevine isporučitelj vodnih usluga može
dopustiti da sam vlasnik ili investitor
građevine izvede iskop i zatrpavanje te izradu
vodomjernog okna potrebne radi priključenja
građevine na komunalne vodne građevine za
javnu vodoopskrbu, uz uvjet da se radovi
koje on izvodi odnosno organizira obave u
skladu s Općim i tehničkim uvjetima isporuke
vodnih usluga te uz nadzor ovlaštene osobe
isporučitelja vodnih usluga, odnosno
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po potrebi uz prethodnu suglasnost
Županijske uprave za ceste odnosno
Hrvatskih cesta ukoliko se radovi izvode
na cestovnom koridoru koji su u njihovom
vlasništvu.
V. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI
PRIKLJUČENJA
Članak 14.
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja
na komunalne vodne građevine utvrđuje
isporučitelj vodnih usluga Općim i tehničkim
uvjetima isporuke vodnih usluga.
VI. NAKNADA ZA
PRIKLJUČENJE
Članak 15.
Obveznik naknade za priključenje je
investitor ili vlasnik građevine ili druge
nekretnine koja se priključuje na komunalne
vodne građevine.
Članak 16.
Naknada za priključenje na komunalne
vodne građevine prihod je proračuna Grada
Križevaca.
Prihodi od naknade za priključenje koriste
se za gradnju odnosno financiranje gradnje
komunalnih vodnih građevina na području
Grada Križevaca.
Članak 17.
Naknada za priključenje obračunava se
Rješenjem o obračunu koje donosi Upravni
odjel za stambeno-komunalne djelatnosti
Grada Križevaca.
Članak 18.
Isporučitelj vodnih usluga dužan je
podnositelja zahtjeva za priključenje, po
izdanoj Suglasnosti za priključenje, a prije
sklapanja ugovora o izvođenju radova na
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izgradnji priključka, uputiti u Grad Križevci
radi plaćanja naknade za priključenje te
ne smije početi s radovima na priključenju
prije nego što mu podnositelj zahtjeva za
priključenje predoči dokaz o plaćenoj naknadi
za priključenje odnosno o plaćanju prvog
obroka, ako je odobreno obročno plaćanje.
Visina naknade za priključenje na vodne
građevine za javnu vodoopskrbu i javnu
odvodnju
Članak 19.
Naknada za priključenje koja se
plaća na osnovicu iz članka 61. stavka 1.
Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
("Narodne novine" broj 153/09) iznosi:
– 25% prosječne mjesečne bruto plaće u
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,
za stambenu zgradu površine do 200 m2
građevinske (bruto) površine, bez stanova
kao posebnih dijelova nekretnine;
– 25% prosječne mjesečne bruto plaće u
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za
stan kao posebni dio nekretnine, površine do
200 m2 građevinske (bruto) površine;
– 25% prosječne mjesečne bruto plaće u
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za
stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2
građevinske (bruto) površine, bez stanova
kao posebnih dijelova nekretnine;
– 25% prosječne mjesečne bruto plaće u
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za
stan kao posebni dio nekretnine površine veće
od 200 m2 građevinske (bruto) površine;
– jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,
za stambenu zgradu površine preko 400 m2
građevinske (bruto) površine, bez stanova
kao posebnih dijelova nekretnine;
– jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću
u Republici Hrvatskoj za prethodnu
godinu, za poslovne zgrade bez posebnih
dijelova nekretnine ili za poslovne prostore
kao posebne dijelove nekretnine, osim
proizvodnih građevina, površine do 500 m2
građevinske (bruto) površine;
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– jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću
u Republici Hrvatskoj za prethodnu
godinu, za poslovne zgrade bez posebnih
dijelova nekretnine ili za poslovne prostore
kao posebne dijelove nekretnine, osim
proizvodnih građevina, površine preko 500
m2 građevinske (bruto) površine;
– 30% prosječne mjesečne bruto plaće u
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,
za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova
nekretnine ili za proizvodne prostore kao
posebne dijelove nekretnine bez obzira na
površinu;
– 30% prosječne mjesečne bruto plaće u
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,
za škole i druga učilišta, ustanove za
predškolski odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane
(javne kuhinje),
muzeje, religijske objekte, druge socijalne
ustanove i ostale građevine društvene
namjene;
– 20% prosječne mjesečne bruto plaće
u Republici Hrvatskoj za prethodnu
godinu, za objekte koji služe isključivo
za poljoprivrednu djelatnost (plastenici,
staklenici i sl.) ili za poljoprivredno
zemljište neovisno o površini;
– jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,
za priključenje zgrada/građevina športskorekreacijske namjene (stadioni, športske
dvorane, bazeni i sl.);
– 20% prosječne mjesečne bruto plaće u
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,
za jednostavne građevine koje se u smislu
posebnoga propisa o prostornom uređenju
i gradnji mogu graditi bez akta kojim
se odobrava građenje, a prikladne su za
priključenje.
Visina naknade iz stavka 1. ovog
članka utvrđuje se s danom objave prosječne
mjesečne bruto plaće po zaposlenome u
pravnim osobama Republike Hrvatske za
proteklu kalendarsku godinu.
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Članak 20.

Članak 24.

Vlasnik poslovnog objekta koji je
priključen na komunalne vodne građevine za
javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju
u slučaju dogradnje građevine, dužan je
podmiriti razliku naknade za priključenje kako
je to određeno člankom 19. ove Odluke.

Gradonačelnik Grada Križevaca može
osloboditi u potpunosti obveze plaćanja
naknade za priključenje vlasnike građevine
ili investitore koji grade građevine od
zajedničkog odnosno općeg interesa za Grad
Križevci, kao što su društveni i vatrogasni
domovi, crkve, groblja, sportske građevine,
zdravstvene ustanove i slično, te građevine
za potrebe javnih ustanova i trgovačkih
društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu
Grada Križevaca.

Način plaćanja naknade za priključenje
Članak 21.
Naknada za priključenje može se platiti
odjednom ili se obvezniku plaćanja naknade
za priključenje (fizičkoj i pravnoj osobi) može
odobriti obročno plaćanje sa minimalnim
iznosom obroka 2.000,00 kuna.
Obročno plaćanje odobriti će se pod
uvjetom da obveznik plaćanja dostavi Gradu
Križevci kao sredstvo osiguranja plaćanja
bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog
bilježnika
Na dospjele, a neplaćene
obroke obračunava se zakonska zatezna
kamata.
Članak 22.
Naknadu za priključenje odnosno prvi
obrok u slučaju obročne otplate, obveznik
plaćanja naknade dužan je platiti u roku od
8 dana od dana dostave Rješenja iz članka
17. ove Odluke.Građevinu odnosnu drugu
nekretninu može se priključiti na građevine
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
nakon što obveznik plaćanja naknade za
priključenje uplati istu, odnosno uplati prvi
obrok naknade za priključenje ukoliko mu je
odobreno obročno plaćanje.
Oslobođenje od plaćanja naknade za
priključenje
Članak 23.
Gradsko vijeće Grada Križevaca može
osloboditi vlasnike građevina odnosno
drugih nekretnina obveze plaćanja naknade
za priključenje, odnosno obveze priključenja,
sukladno odredbi članka 209. stavka 4.
Zakona o vodama.

VII. FINANCIRANJE GRADNJE
KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 25.
U slučaju kada gradnja određene
komunalne građevine nije predviđena planom
gradnje komunalnih vodnih građevina,
budući korisnici vodnih usluga koji bi se
priključili na te građevine mogu sudjelovati
u financiranju njihove gradnje, uz povrat
uloženih sredstava u određenom roku, pod
uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s
Gradom Križevci.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju
se na račun Grada Križevaca, a rok povrata
sredstava ne može biti dulji od 5 godina od
dana sklapanja ugovora.
VIII. NADZOR
Članak 26.
Isporučitelj vodne usluge obavlja nadzor
nad primjenom odredaba ove Odluke
vezanih za postupak priključenja, tehničko
– tehnološke uvjete i rokove priključenja, te
podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog
postupka za prekršaje iz članka 27. ove
Odluke.
U slučajevima priključenja suprotnim
odredbama ove Odluke, isporučitelj vodnih
usluga će isključiti priključak sa komunalnih
vodnih građevina na teret vlasnika.
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IX. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 27.
Novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 kn
kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
- ne priključi svoju građevinu na javni
sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje
u roku određenom člankom 7. ove Odluke,
- samovoljno priključi svoju građevinu
na komunalne vodne građevine za javnu
vodoopskrbu ili javnu odvodnju,
- koristi vodu iz javnih hidranata bez
odobrenja isporučitelja vodnih usluga,
- onemogući isporučitelju vodnih usluga
popravak priključka, očitanje i zamjenu
vodomjera u cilju baždarenja te pregled
instalacije korisnika u cilju utvrđivanja
njezine tehničke ispravnosti.
Novčanom kaznom u iznosu 500,00 kn
kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u
pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1.
ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 kn
kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik
i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu
djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1.
ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu 500,00 kn
kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja
učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 28.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o priključenju na
komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom
vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda
na području Grada Križevaca ("Službeni
vjesnik Grada Križevaca" broj 7/09 i 4/10).
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Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 363-02/11-01/75
URBROJ: 2137/02-02-11-1
Križevci, 6. listopada 2011.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić,dr.vet.med.,v.r.
80.

Na temelju članka 100. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne
novine" broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11),
članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
broj 4/09) uz suglasnost Upravnog odjela
za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Koprivničko-križevačke županije
(KLASA:350-05/11-01/23 URBROJ: 2137/106/01-11-3 od 26.09.2011.), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 20. sjednici održanoj 6.
listopada 2011. donijelo je
ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Odluke o
donošenju Generalnog urbanističkog
plana Grada Križevaca
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o II. Izmjenama i
dopunama Odluke o donošenju Generalnog
urbanističkog plana Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj
3/05, 1/07 i 1/09) (u daljnjem tekstu: Plan).
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Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Elaborat "II.
Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog
plana Grada Križevaca" u jednoj knjizi i
sadrži:
I. Tekstualni dio – Odredbe za provođenje
II. Grafički prilozi u mjerilu M 1: 5 000
0. PREGLEDNA KARTA IZMJENA I
DOPUNA
1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
2. MREŽA GOSPODARSKIH I
DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
3. PROMETNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA
3.1. PROMETNA MREŽA
3.2. MREŽA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
4. UVJETI ZA KORIŠTENJE UREĐENJA
I ZAŠTITE PROSTORA
4.1.PODRUČJA PRIMJENE MJERA
UREĐENJA I ZAŠTITE
4.2.OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN
GRADNJE
Obvezni prilozi
I.Obrazloženje Plana
II.Izvod iz dokumenata prostornog plana
uređenja šireg područja
III.Popisi dokumenata i propisa
IV. Zahtjevi (iz članka 79. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne
novine" broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/1)
IV.1.Mišljenja (iz članka 94. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne
novine" broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)
V.Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi
VI.Evidencija postupka izrade i donošenja
Prostornog Plana
VII. Sažetak za javnost.
Elaborat "II. Izmjene i dopune Generalnog
urbanističkog plana Grada Križevaca" izradilo
je Poduzeće ARHEO d.o.o. iz Zagreba.
Članak 3.
II. Izmjene i dopune Generalnog
urbanističkog plana Grada Križevaca izrađene
su u skladu s Odlukom o izradi Generalnog
urbanističkog plana Grada Križevaca
(“Službeni vjesnik Grada Križevaca” broj
3/05, 1/07, 1/09 i 8/10).
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Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni
je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom
Gradskog vijeća Grada Križevaca i potpisom
predsjednika Gradskog vijeća Grada
Križevaca. Uvid u navedeni elaborat moguć
je u upravnim tijelima Grada Križevaca.
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.
U članku 4. točka 7. mijenja se i glasi:
• podrum (Po) je dio građevine koji je
potpuno ukopan ili je ukopan više od 50%
svoga volumena u konačno uređeni zaravnani
teren i čiji se prostor nalazi ispod prizemlja,
odnosno suterena.
Članak 5.
U članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi
stavak 3. koji glasi:
U već dovršenim dijelovima naselja
poštivajući urbanu matricu grada dozvoljava
se rekonstrukcija građevina izgrađenih na
susjednoj međi poštivajući ostale uvjete ovih
odredbi.
Članak 6.
Članak 11. briše se.
Članak 7.
Članak 12. briše se.
Članak 8.
U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:
Na građevinskim česticama unutar zone
mješovite namjene – pretežno stambene –
M1 postojeće i planirane građevine mogu
biti stambene, stambeno-poslovne a iznimno
i poslovne čiji sadržaji ne ometaju osnovnu
namjenu. Unutar zone M1 mogu se graditi i
jednonamjenske građevine stambene, javne i
društvene te iznimno poslovne namjene.
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Na građevnim česticama mješovite –
pretežito stambene namjene, mogu se graditi
i uređivati prostori za:
-trgovačke i uslužne sadržaje;
-javne i prateće sadržaje;
-društvene djelatnosti;
-turističke i ugostiteljske sadržaje;
-tihi obrt i usluge domaćinstvima bez
štetnih utjecaja na okoliš;
-vjerske sadržaje;
-šport i rekreaciju;
-druge namjene koje dopunjuju stanovanje,
ali ga ne ometaju (osobne usluge,poslovni
prostori - uredi i sl.);
Prateći sadržaji iz ovog stavka mogu biti u
sklopu stambene građevine.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
Na građevinskim česticama unutar zone
mješovite namjene – pretežno poslovne –
M2 postojeće i planirane građevine mogu biti
poslovne, poslovno-stambene i stambene, s
tim da prevladava poslovna namjena (uredi,
trgovine, ugostiteljstvo i sl.). Unutar zone M2
mogu se graditi i jednonamjenske građevine
poslovne, javne i društvene te iznimno
stambene namjene.
Članak 9.
Članak 22. mijenja se i glasi:
Na prostorima proizvodne namjene (I)
moguća je izgradnja, industrijskih, zanatskih,
obrtničkih građevina, gospodarski pogoni
svih vrsta, skladišni prostori, poslovne,
upravne i trgovačke građevine (I1 – pretežno
industrijska namjena, I2 – pretežno zanatska
namjena).
Na prostorima proizvodne namjene (I)
moguće je graditi ugostiteljsko-turističke
sadržaje koje nadopopunjavaju osnovnu
namjenu.
Unutar površina zgrada gospodarske
namjene moguće je izvesti i prostore
stambene namjene za potrebe tvrtki (domara,
zaštitarska služba, stan vanjskih suradnika i
slično. Površina stambene namjene može biti
maximalno 100 m2/1000 m2 BRP osnovne
građevine.
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U zonama gospodarske namjene (I)
planirani su sljedeći sadržaji:
-Proizvodni pogoni bez nepovoljnih utjecaja
na okoliš
-Prerađivački-proizvodni pogoni
-Servisi i usluge
-Skladišta
-Trgovački sadržaji (osim trgovačkih centara)
-Administrativno-upravni sadržaji
-Poslovna namjena (zajednički sadržaji)
-Ugostiteljsko-turistički sadržaji (restorani,
poslovni hoteli i slično)
-Benzinske postaje
-Zaštitno zelenino i parkovne površine
-Sport i rekreacija za potrebe gospodarske
zone.
Članak 10.
Članak 23. mijenja se i glasi:
Na prostorima poslovne namjene (K)
predviđeni su poslovni, upravni, uredski,
trgovački i uslužni sadržaji, robne kuće,
proizvodnja bez negativnog utjecaja na
okoliš, komunalno-servisni i prateći skladišni
prostori, poslovni (K1 – pretežno uslužna,
K2-pretežno trgovačka, K3-komunalno
servisna)
Na prostorima poslovne namjene (K)
moguće je graditi ugostiteljsko-turističke
sadržaje koji nadopopunjavaju osnovnu
namjenu.
Unutar površina zgrada poslovne namjene
moguće je izvesti i prostore stambene namjene
za potrebe tvrtki (domara, zaštitarska služba,
stan vanjskih suradnika i slično. Površina
stambene namjene može biti maximalno 100
m2/1000 m2 BRP osnovne građevine.
U zonama poslovne namjene (K) mogu se
uređivati i drugi sadržaji kao što je zaštitno
zelenilo, parkovne površine i sl.
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Članak 11.
U članku 25. stavku 3. dodaje se tekst
koji glasi:
Moguća je gradnja građevina što
upotpunjuje i služe osnovnoj djelatnosti
(garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski
sadržaji i sl.) ukupno do 250 m2 GBRP/ha.
Članak 12.
U članku 34. alineja stavku 1. mijenja se
i glasi:
• izgradnja autoceste A12 (čvorište
Sv. Helena (A4) – Vrbovec – Križevci –
Koprivnica – GP Gola) sa čvorištem tj.
spojem na državnu cestu D22
Članak 13.
U članku 36. stavci 2. i 3. brišu se.
Članak 14.
U članku 37. u stavku 1. riječi “Mesna
industrija“ i „Centru“ brišu se.
U alineji 8. mijenja se Kig 0,4 u Kig 0,55.
Članak 15.
U članku 40. stavku 1. alineji 7. oznaka
"Kig 0,4" zamjenjuje se oznakom "Kig
0,55".
Članak 16.
U članku 52. stavku 1. alineja 13. mijenja
se i glasi:
- da se pri projektiranju preporučuju sljedeći
normativi: za dječji vrtić, osnovnu i srednju
školu da se usklade s važećim Državnim
pedagoškim
standardom
predškolskog
odgoja i naobrazbe, Državnim pedagoškim
standardom osnovnoškolskog sustava odgoja
i obrazovanja i s Državnim pedagoškim
standardom srednjoškolskog sustava odgoja i
obrazovanja dok su za ostale građevine javne
i društvene namjene podaci dani u tablici:
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Sadržaj

Površina
građevne čestice

Centar za socijalni rad
Dom za stare
Dom za umirovljenike

5-10m2/korisniku
5-10m2/korisniku
20m2/korisniku

Članak 17.
U članku 56. stavku 2. riječ "dvije"
zamjenjuje se riječju "tri".
U istom članku u stavku 3. riječ "tri"
zamjenjuje se riječju "četiri".
Članak 18.
U članku 59. dodaje se novi stavak 3.
koji glasi:
Samostojeće građevine su one koje se
grade na udaljenosti min. 3 m od granice
susjedne čestice. Iznimno samostojeće
građevine mogu se jednom svojom stranom
približiti granici susjedne čestice na manju
udaljenost ali ne manju od 0,5 m (već
završeni potezi ulica).
Članak 19.
Iza članka 61. dodaje se novi članak 61.a
koji glasi:
"Članak 61.a
U zoni obuhvata važećeg provedbenog
Plana „Đuro Salaj“ dozvoljava se
rekonstrukcija-dogradnja uz postojeću
stambenu građevinu i dvorišna građevina
stambene ili stambeno –poslovne namjene
iste visine (katnosti) kao i ulična stambena
građevina s time da udaljenost građevine
od susjedne građevinske čestice ostaje ona
predviđena navedenim Planom.
Članak 20.
U članku 62. stavku 2. mijenja se tablica
koja glasi:
Tip izgradnje

E

V(m)

OBITELJSKI

(Po+P+2K+Pk)
(Po+S+Pr+1K+Pk)

12

VIŠESTAMBENI

(Po+S+P+3K+Pk)

15

POMOĆNE GRAĐEVINE

Stavak 3. briše se.

(Po+S+P)

4,5
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Članak 21.
Članak 63. mijenja se i glasi.
Sve građevine treba prilagoditi obilježjima
autohtone arhitekture i okolnog urbanog
područja, korištenjem građevnih materijala
i elemenata građenja primjerenih na tom
području, uz mogućnost suvremenog tretmana
nove izgradnje.
U gradnji je potrebno poštivati mjerilo
ambijenta i karakteristike urbanog prostora.
Pored klasičnog načina građenja i korištenja
primjerenih građevnih materijala za izgradnju
dozvoljava se i izgradnja uz korištenje
suvremenih tehnologija pri čemu obradu
fasadnih ploha građevine treba prilagoditi
ambijentu. Obrada fasadnih ploha provodi
se na način da se postigne najkvalitetnije
uklapanje građevine u postojeći povijesni ili
novi suvremeno oblikovani urbani prostor.
Na uličnim pročeljima objekta nije
dozvoljeno postavljati vanjske jedinice klima
uređaja.
Krov može biti ravni kombinirani s
terasama ili kosi nagiba do 45°.
Preporuča se ambijentalni dvostrešni
krov.
Moguća je ugradnja krovnih prozora,
kućica i sunčanih kolektora.
Članak 22.
Članak 64. mijenja se i glasi:
Ulična ograda podiže se iza regulacione
linije u odnosu na javnu prometnu površinu.
Kada se javna cesta koja prolazi kroz
građevinsko područje uređuje kao ulica,
udaljenost vanjskog ruba uične ograde od osi
ceste odrediti će se prema posebnim uvjetima
nadležne službe za ceste.
Ograda se može podizati prema ulici i
na međi prema susjednim česticama. Na
građevinskim česticama ograde se postavljaju s unurašnje strane međe.
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Najveća visina ulične ograde može biti
1,60 m, pri čemu podnožje ograde može
biti izvedeno od čvrstog materijala (betom,
opeka, metal i sl.) najveće visine od 50 cm.
Iznimno, ograde mogu biti i više od 1,60
m, kada je to nužno radi zaštite građevine
ili načina njenog korištenja (industrijske,
sportsko-rekreacijske građevine i drugo).
Ulična ograda može biti izvedena kao zeleni
nasad (živica) ili prozračna, izvedena od
drveta, pocinčane žice ili drugog materijala
sličinih karakteristika.
Ograde između građevinskih čestia grade
se prema mjesnom običaju s lijeve, desne
strane, ili donje strane.
		
Članak 23.
U članku 69. stavku 1. alineja1. mijenja
se i glasi:
- autocesta
40,0 m
Članak 24.
U članku 70. stavku 1. u drugoj rečenici
riječi "brzu cestu" zamjenjuju se riječju
"autocestu".
Članak 25.
Iza članka 70. dodaje se novi članak 70.a
koji glasi:
"Članak 70.a
Sukladno članku 37. Zakona o javnim
cestama ("Narodne novine" broj 180/4,
138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09
i 73/10), potrebno je osigurati zaštitni
pojas autoceste koji se mjeri od vanjskog
ruba zemljišnog pojasa autoceste, a iznosi
minimalno 40 m sa svake strane. Unutar
zaštitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje
nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih,
stambenih i drugih građevina).
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U zaštitnom pojasu autoceste mogu se
planirati zaštitne zelene površine, locirati i
izgraditi objekti niskogradnje (prometnice,
pješačke i biciklističke staze, prilazi i
parkirališta), te komunalna infrastrukturna
mreža (telekomunikacije, elektroenergetska
mreža i javna rasvjeta, plinoopskrba,
vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda,
kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od
vanjskog ruba zemljišnog pojasa definira se
ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje.
Za svaki zahvat u prostoru koji je
planiran u zaštitnom pojasu autoceste ili na
cestovnom zemljištu u nadležnosti Hrvatskih
autocesta, potrebno je sukladno Zakonu
o prostornom uređenju i gradnji odnosno
Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi
poticanja ulaganja ("Narodne novine" 69/09
i 128/10), podnijeti zahtjev za izdavanjem
posebnih uvjeta građenja i dostaviti na daljnje
rješavanje Hrvatskim autocestama d.o.o.
Sukladno članku 42. Zakona o javnim
cestama ("Narodne novine" broj 180/4,
138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09
i 73/10), zabranjuje se postavljanje svih
vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju
vozača na autocesti (reklamni panoi, reklame
na objektima visokogradnje i dr.) unutar
zaštitnog pojasa autoceste, a koji je definiran
navedenim zakonom. Objekti niskogradnje
(promentnice i svjetla javne rasvjete) unutar
zaštitnog pojasa moraju se projektirati
na način da ne odvraćaju pozornost i ne
ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti.

Granice gospodarskih zona moraju se
definirati na način da ne obuhvaćaju zemljište
koje je u naravi javno dobro u općoj uporabi
u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojim
upravljaju Hrvatske autoceste.
Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih
voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u
nadležnosti Hrvatskih autocesta.
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U slučaju planiranja prometnih površina
u blizini autoceste potrebno je predvidjeti
ograde (zeleni pojas) protiv zasljepljivanja
kako bi se u noćnim satima neutralizirao
negativan utjecaj vozila na odvijanje
prometa na autocesti.
Zaštitna ograda Hrvatskih autocesta ne
smije se koristiti kao ograda budućih zahvata
u prostoru, te se ista mora predvidjeti na
katastarskoj čestici u vlasništvu investitora
udaljena minimalno 3 m od zaštitne
žičane ograde (radi redovitog održavanja
zemljišnog pojasa autoceste)."
Članak 26.
U članku 75. iza stavka 2. dodaju se novi
stavci 3. i 4. koji glase:Suteren se smatra
podzemnom etažom ako se koristi barem
sa 50% površine za smještaj vozila unutar
objekta, a njegov nadzemni dio može biti
maksimalno 1,20 m.
Ukupni koeficijent iskorištenosti (Kis)
može se povećati za površine koje se koriste
za smještaj vozila unutar objekta.
Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak
5. mijenja se i glasi:
U zoni „A“ najvišeg stupnja
konzervatorske zaštite, te na Trgu
J.J.Strossmaya,
Preradovićevoj
ulici
i Gajevoj ulici obostrano (Prostor koj
obuhvaća Stara gradska jezgra) nije
potrebno osigurati parkirališna mjesta za
parcele koje nemaju kolni pristup na vlastitu
parcelu, uključujući i vežu (haustor).
Ostale parcele koje imaju kolni ulaz koji
vodi na vlastitu parcelu, dužne su osigurati
parkiranje na svojoj parceli.
Članak 27.
U članku 77. u stavku 1. brojka"4%"
zamjenjuje se brojkom "8%".
Članak 28.
Članak 80. mijenja se i glasi:
Novu TK infrastrukturu za pružanje
javnih telekomunikacijskih usluga putem
telekomunikacijskih vodova unutar naselja
potrebno je osigurati podzemno unutar
koridora
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postojećih odnosno planiranih prometnica i
pješačkih staza ili zelenih površina.
Za
izgrađenu
telekomunikacijsku
infrastrukturu za pružanje telekomunikacijskih
usluga putem telekomunikacijskih vodova
planira se dogradnja, odnosno rekonstrukcija
te eventualno proširenje izgradnjom novih
građevina, radi implementacije novih
tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba
novih operatora, vodeći računa o pravu
zajedničkog korištenja od strane svih
operatora koji posjeduju propisanu dozvolu za
pružanje telekomunikacijskih usluga za koje
nije potrebna uporaba radiofrekvencijskog
spektra.
Elektronička
komunikacijska
infrastruktura,
obavljanje
djelatnosti
elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga,
gradnja, održavanje, razvoj i korištenje
elektroničkih komunikacijskih mreža i
elektroničke komunikacijske infrastrukture
i povezane opreme te upravljanje i uporaba
radiofrekvencijskog spektra i adresnog i
brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih
općih dobara, od interesa su za Republiku
Hrvatsku.
Nova TK infrastruktura za pružanje
TK usluga putem elektromagnetskih
valova, bez korištenja vodova, planirana
je postavom baznih stanica i njihovih
antenskih sustava na antenskim prihvatima
na izgrađenim građevinama bez detaljnog
definiranja lokacija (točkastog označavanja)
vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih
područja radijskim signalom. Treba poštivati
načela zajedničkog korištenja od strane
svih operatora-koncesionara, gdje god je to
moguće.
Ne dozvoljava se postavljanje uređaja
iz prethodnog stavka unutar površina
graditeljske povijesne cjeline i oblikovno
vrijednih područja naselja koja su naznačena
na kartografskom prikazu, br. 4.1. “Uvjeti
korištenja, te posebne mjere uređenja i
zaštite”.
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Članak 29.
U članku 82. u stavku1. dodaje se tekst
koji glasi:
Lokacije transformatorskih stanica,
kao i trase napojnih vodova za iste, su
orijentacijske, dok će se točne (mikro)
lokacije odrediti ili planovima nižeg reda i/ili
lokacijskim dozvolama.
Članak 30.
U članku 88. prva rečenica stavka 1.
mijenja se i glasi:
Duž potoka Vrtlin sjeverno od Potočke
ulice nalazi se postojeća manja retencija
koju je moguće širiti na površinu zaštitnog
zelenila, te sjeverno od Ulice Sviličićev put
planirana veća retencija.
Članak 31.
U članku 92. prva rečenica stavka 1.
mijenja se i glasi:
Najugroženija područja izložena
prekomjernom bukom su pretežito stambena
područja koja se nalaze u zaštitnom
pružnom pojasu, zaštitnom pojasu planirane
autoceste A12, te neposredno uz značajnije
proizvodne komplekse i trasu planirane
obilaznice.
Članak 32.
U članku 96. mijenja se oznaka "R" u "Z".
Članak 33.
U članku 97. stavku 1. mijenja se oznaka
"R" u oznaku "Z".Članak 34.
Članak 98. mijenja se i glasi:

Popis kulturne baštine sastoji se od:
(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
1. KULTURNO-POVIJESNE CJELINE
1.1. ARHEOLOŠKI LOKALITETI I ZONE
1.2. POVIJESNA NASELJA I DIJELOVI
NASELJA
1.3.POVIJESNO-MEMORIJALNA
PODRUČJA
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2.POJEDINAČNE GRAĐEVINE – KOMPLEKSI GRAĐEVINA
2.1.SAKRALNE GRAĐEVINE I KOMPLEKSI
2.2.CIVILNE GRAĐEVINE I KOKMPLEKSI
2.2.1. STAMBENE GRAĐEVINE I NJIHOVI DIJELOVI
2.2.2.GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE
3.KULTURNI KRAJOLIK
3.1.PARK ARHITEKTURA
B)POKRETNA KULTURNA DOBRA
Članak 35.
Naslov prije članka 99. mijenja se i glasi:
1.1. ARHEOLOŠKI LOKALITETI I ZONE
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Članak 36.
Naslov prije članka 100. mijenja se koji
glasi :
1.2. POVIJESNA NASELJA I DIJELOVI
NASELJA
U članku 100. dodaje se novi stavak1. koji
glasi :
URBANA CJELINA
R.br.
1.

GRAD
Križevci

REGISTAR
Z-0742

U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak
2. mijenja se oznaka R-742 u Z-0742.

Članak 37.
U članku 106. mijenjaju se tablice koje glase:
2.1.SAKRALNE GRAĐEVINE I KOMPLEKSI
KATEDRALE
R.br.
1.

NAZIV SPOMENIKA
Biskupski dvor Grkokatoličke
katedrale sv. Trojice

GRAD/OPĆINA

MJESTO
Križevci

Križevci

REGISTAR
Z-1901

REDOVNIČKI KOMPLEKSI (samostani, manastiri, tekije)
R.br.
1.

NAZIV SPOMENIKA
Bivši pavlinski samostan sa crkvom
sv. Ane

GRAD/OPĆINA

MJESTO
Križevci

Križevci

REGISTAR
Z-2076

ŽUPNE CRKVE
R.br.
1.
2.
3.

NAZIV SPOMENIKA
Crkva sv. Križa
Crkva Majke Božije Koruške
Crkva sv. Save

GRAD/OPĆINA
Križevci
Križevci
Križevci

MJESTO
Križevci
Križevci
Križevci

REGISTAR
Z-2078
Z-2079
Z-

MJESTO

REGISTAR

SINAGOGE
R.br.
1.

NAZIV SPOMENIKA
Sinagoga u Križevcima
(Područni državni arhiv)

GRAD/OPĆINA

Križevci

P-

GRAD/OPĆINA
Križevci

MJESTO
Križevci

Križevci

Križevci

REGISTAR
Z-2183
Z-2075

Križevci

KAPELE I KAPELE POKLONCI
R.br.
1.
2.

NAZIV SPOMENIKA
Kapela sv. Florijana
Kapela sv. Marka Križevčanina
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PILOVI
R.br.
1.

NAZIV SPOMENIKA
Pil sv. Florijana

GRAD/OPĆINA
Križevci

MJESTO
Križevci

REGISTAR
E

2.2. CIVILNE GRAĐEVINE I KOMPLEKSI
2.2.1. STAMBENE GRAĐEVINE I NJIHOVI DIJELOVI
KURIJE
R.br.

NAZIV SPOMENIKA

GRAD/OPĆINA
Križevci

Kanonička kurija

1.

MJESTO
Križevci, Ul.
Josipa Račkog 17

REGISTAR
Z-3549

VILE, GRADSKE PALAČE, STAMBENE ZGRADE
R.br.
1.
2.
3.

NAZIV SPOMENIKA
Vila Hanžek, Tomislavova 24
Stambena zgrada
Kuća Oštrić, Ul. Z. Dijankov. 19

GRAD/OPĆINA
Križevci

MJESTO
Križevci
Križevci, F.
Markovića 61

Križevci
Križevci

Križevci

REGISTAR
P-849
Z-0791
Z-3548

2.2.2. GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE
R.br.
1.
2.

NAZIV SPOMENIKA
Hrvatski dom
Vatrogasni dom

GRAD/OPĆINA
Križevci
Križevci

MJESTO
Križevci
Križevci

REGISTAR
PP-

3. KULTURNI KRAJOLIK
3. 1. PARK ARHITEKTURA
R.br.
1.

NAZIV SPOMENIKA
Park Vladimira Nazora (Visokog
gospodarskog učilišta)

GRAD/OPĆINA
Križevci

MJESTO
Križevci, Trg
G. Bohutinskog

REGISTAR
Z-

2.

Zeleni pojas, drvoredi

Križevci

Križevci,
Markovićeva

P-

3.

Park

Križevci

Križevci, Trg
A. Nemčića

E

4.

Gradski park kod pučke škole

Križevci

Križevci, Ul.
F. Račkog 3

E

5.

Park uz pravoslavnu crkvu

Križevci

Križevci, Trg
I. Mažuranića

E

6.

Park

Križevci

Križevci, Trg
J. J. Strosmajera

E
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(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA
R.br.
1.

NAZIV SPOMENIKA
Župna crkva sv. Ane- sakristijski
ormar

2.

Župa sv. Ana - zbirka

3.

Reljef “Rođenje Isusovo” u zbirci
župe sv. Ane

4.

GRAD/OPĆINA

Glavni oltar u kapeli Sv. Florijana

Članak 38.
U članku 112. stavak 2. mijenja se i glasi:
Izmještanje tranzitnog prometa iz
središnjeg gradskog područja izgradnjom
brzih gradskih prometnica i autoceste A12.
Članak 39.
U članku 114. stavak 5. mijenja se i glasi:
Izmještanje tranzitnog i teretnog prometa
iz središnjeg gradskog područja i stambenih
zona izgradnjom brzih gradskih prometnica i
autoceste A12.
Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji
glasi:
Obveza investitora budućih objekata
unutar zone obuhvata Plana, a koji se nalaze
u blizini trase autoceste A12, je planiranje i
izgradnja zidova za zaštitu od buke ukoliko se
pokaže potreba za izvođenjem istih, sukladno
Zakonu o zaštiti od buke ("Narodne novine"
broj 30/09).
Članak 40.
Iza članka 115. dodaju se članci 115.a i
115.b koji glase:
"Članak 115.a
Vatrogasni pristupi su osigurani po svim
planiranim javnim prometnim površinama
čime je omogućen pristup do svake građevne
čestice.

MJESTO

REGISTAR
P-2678
(24.01.2011.)

Križevci

Križevci

Križevci

Križevci

P-2885
(25.07.2011.)

Križevci

Križevci

P-

Križevci

Križevci

P-

Sve vatrogasne pristupe, te površine za
rad vatrogasnog vozila treba izvesti u skladu
s odredbama prema važećem Pravilnikom
o uvjetima za vatrogasne pristupe
Planirane cjevovode za količine vode
potrebne za gašenje požara treba izvesti u
skladu s odredbama važećem Pravilniku o
hidrantskoj mreži za gašenje požara
Izgradnja građevina treba biti u skladu s
zakonskom regulativom iz oblasti
protupožarne zaštite. U svrhu sprječavanja
širenja požara na susjednu građevinu,
građevina mora biti udaljena najmanje 4,0
m., ili manje, ako se dokaže uzimajući u
obzir požarno opterećenje brzinu širenja
požara, požarne karakteristike materijala
građevine veličinu otvora na vanjskom zidu
građevine i drugo, da se požar nećeprenijeti
na susjedne građevine, ili mora biti odvojena
od susjednih građevina protupožarnim
zidom vatrootpornosti najmanje 90 min.,
koji u slučaju da građevina ima kosi krov
(ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti
najmanje 90 min.) nadvisuje krov građevine
0,5 m. ili završava dvostranom konzolom
iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0
m., ispod pokrova krovišta koji mora biti
od negorivog materijala najmanje na dužini
konzole.
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Članak 115.b
Zahvati u prostoru trebaju biti sukladni
Zakonu o zaštiti i spašavanju ("Narodne
novine" broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10),
članku 134. Zakona o policiji ("Narodne
novine" broj 34/11), Pravilniku o mjerama
zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i
uređivanju prostora ("Narodne novine" broj
29/83, 36/85, 42/86), Pravilniku o tehničkim
normativima za skloništa ("Službeni list" broj
55/83) preuzet zakonom o standardizaciji
("Narodne novine" broj 47/06), te se temeljiti
na mjerama za zaštitu od prirodnih i drugih
nesreća iz prostornog plana uređenja Grada
križevaca."
Članak 41.
U članak 116. u stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:
-izgradnja autoceste A12 Vrbovec-KriževciKoprivnica,
Članak 42.
U članku 117. stavak 1. mijenja se i glasi:
Obveza izrade detaljnih planova uređenja
naleže se za prostor :
- zona neizgrađenog dijela gradskog groblja
- zona Svetišta Sv. Marka Križevčanina
- stambena zona Kosov Breg – sjever
(isključivši odvojak Koprivnički odvojak
zapadno do vizurne točke u dubini 50m)
- stambena zona Kosov Breg – jug
- stambena zona Kosov Breg – istok
- stambena zona u južnom dijelu Pušće.
Donijeti planovi:
- zona "Novog centra" (prostor nekadašnje
vojarne) isključivši kč.br. 1554/1 ("Službeni
vjesnik Grada Križevaca" broj 6/08)
- pretežito stambena zona uz Posrednji put
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj
1/11)
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III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 43.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenim vjesniku
Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 350-01/10-01/27			
URBROJ: 2137/02-02/1-11-23		
Križevci, 6. listopada 2011.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić,dr.vet.med.,v.r.
81.
Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
("Narodne novine" broj 90/11) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca“ broj 4/09) Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 20. sjednici održanoj 6.
listopada 2011. donijelo je
ODLUKU
o vrijednostima jediničnih iznosa za
položajne zone na području Grada
Križevaca
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju vrijednosti
jediničnih iznosa NP za položajne zone
na području Grada Križevaca, utvrđene
odredbom članka 6. Odluke o komunalnom
doprinosu Grada Križevaca ("Službeni
vjesnik Grada križevaca", br. 8/05, 5/06, 7/09
i 5/11) u svrhu
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Članak 1.

obračuna naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na temelju
Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru ("Narodne
novine", broj 101/11 – u daljnjem tekstu:
Uredba).

Ovom se Odlukom određuje broj etaža
koje se mogu ozakoniti u postupku koji se
provodi na temelju Zakona o postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama.

Članak 2.

Članak 2.

Vrijednosti jediničnog iznosa NP za
položajne zone utvrđuju se u kunama
sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Uredbe
i to:

Na
nezakonito izgrađenoj
zgradi
izgrađenoj protivno prostornom planu može
se, protivno prostornom planu, prema odredbi
članka 4. stavka 3. Zakona o postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama, za zgrade
koje se nalaze unutar građevinskog područja
i za zgrade koje se nalaze izvan građevinskog
područja, osim dvije etaže od kojih je druga
potkrovlje, ozakoniti onoliki broj etaža koliki
je predviđen prostornim planom za gradnju
zgrade iste namjene unutar građevinskog
područja.

Vrijednost
I. ZONA
jedinič. iznosa

II. ZONA

III. ZONA

IV. ZONA

20,00 kn

15,00 kn

10,00 kn

5,00 kn

NP

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana
od dana objave u "Službenim vjesniku Grada
Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 350-01/11-01/32
URBROJ: 2137/02-02/2-11-2
Križevci, 6. listopada 2011.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
82.
Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
("Narodne novine" broj 90/11) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca“ broj 4/09) Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 20. sjednici održanoj 6.
listopada 2011. donijelo je
ODLUKU
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na
nezakonito izgrađenoj zgradi
na području Grada Križevaca

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenim vjesniku Grada
Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 350-01/11-01/32
URBROJ: 2137/1-02/2-11-2
Križevci, 6. listopada 2011.			
					
PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
83.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj: 4/09) Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 20. sjednici održanoj 6.
listopada 2011. donijelo je
ODLUKU
o osnivanju LOKALNE AKCIJSKE
GRUPE "PRIGORJE"
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I.
Ovom Odlukom utvrđuje se da će Grad
Križevci sudjelovati kao suosnivač zajedno
s Gradovima: Sveti Ivan Zelina i Vrbovec te
Općinama: Brckovljani, Farkaševac, Gradec,
Preseka, Rakovec, Sokolovac i Sveti Ivan
Žabno, u osnivanju te kao član u djelovanju
udruge LOKALNA AKCIJSKA GRUPA
"PRIGORJE" (u daljnjem tekstu LAG).
II.
Svrha osnivanja LAG-a je promicanje
lokalnog ruralnog razvoja i poboljšanja
ruralnih životnih i radnih uvjeta te razvoja
gospodarskih aktivnosti i sveukupnog razvoja
LAG-om obuhvaćenog područja.
III.
U postupku osnivanja LAG-a Grad
Križevce zastupat će gradonačelnik.
Predstavnik Grada Križevaca u
Skupštini LAG-a bit će gradonačelnik,
odnosno predstavnik kojega će imenovati
gradonačelnik.
IV.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 302-01/11-01/6
URBROJ: 2137/02-04/02-11-2
Križevci, 6. listopada 2011.
						
		
PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
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84.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 20. sjednici održanoj 6.
listopada 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Financijskog izvješća
Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci
za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine
I.
Usvaja
se
Financijsko
izvješće
Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za
razdoblje siječanj-lipanj 2011. 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:021-05/11-01/05
URBROJ: 2137/02-04/2-11-3
Križevci, 6. listopada 2011.
						
		
PREDSJEDNIK
		
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
85.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 20. sjednici održanoj 6.
listopada 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Križevačkog poduzetničkog
centra d.o.o. za razdoblje siječanj-lipanj
2011. godine
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I.
Usvaja se Izvješće o radu i financijskom
poslovanju Križevačkog poduzetničkog
centra d.o.o. za razdoblje siječanj-lipanj
2011. 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:021-05/11-01/07
URBROJ: 2137/02-04/2-11-4
Križevci, 6. listopada 2011.
						
			
PREDSJEDNIK
		
Roko Bašić, dr.vet.med,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, 141/06,
146/08, 38/09 i 153/09 i članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 20. sjednici održanoj 6.
listopada 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o raspisivanju Javnog natječaja za
prodaju stambeno-poslovne zgrade “Kino
Kalnik”
I.
Raspisuje se Javni natječaj za prodaju
stambeno-poslovne zgrade “Kino Kalnik” u
Križevcima, Ulica A. Šenoe 5. sagrađenu na
kčbr. 1055. ZGRADA KINO površine 560
m2 i DVOR površine 157 m2, z.k.ul. 4173
k.o. Križevci i stan površine 72,3 m2 koji se
nalazi na katu predmetne zgrade, a upisan je
u knjizi položenih ugovora broj poduloška
652/ zk. uložak 4173.
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II.
Početna cijena za navedene nekretnine
iznosi 234.477,94 € što prema srednjem
tečaju HNB-a na dan 22.09.2011.godine (1€:
7.48 KN) iznosi 1.753.894,99 kn (169.477,94
€ ZA POSLOVNE PROSTORE – KINO
DVORANA, a za STAN 65.000,00 €).
Ponuda se podnosi za obje nekretnine
zajedno.
III.
Natječaj se provodi javnom licitacijom.
Rok za podnošenje prijava za sudjelovanje
na javnoj licitaciji je 15 dana od dana
objave natječaja na Oglasnoj ploči Grada
Križevaca.
IV.
Tekst Javnog natječaja prilaže se ovom
Zaključku i njegov je sastavni dio.
V.
Ovaj Zaključak objavit će se u
''Službenom vjesniku Grada Križevaca''.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 940-01/11-01/39
URBROJ: 2137/02-04/2-11-4
Križevci, 6. listopada 2011.			
						
PREDSJEDNIK
		
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
87.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 20. sjednici održanoj 6.
listopada 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Vijeća
mjesnih odbora i Vijeća gradskih četvrti
za 2010. godinu
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Usvaja se Izvješće o radu Vijeća mjesnih
odbora i Vijeća gradskih četvrti za 2010.
godinu koje se nalazi u prilogu i čini sastavni
dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA:026-01/11-01/4
URBROJ: 2137/02-02/4-11-2
Križevci, 6. listopada 2011.
						
			
PREDSJEDNIK
		
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
88.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 20. sjednici održanoj 6.
listopada 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provođenju projekata sufinanciranih iz predpristupnih
fondova Europske unije
I.
Usvaja se Izvješće o provođenju projekata
sufinanciranih iz predpristupnih fondova
Europske unije za razdoblje 1.1.- 31.8. 2011.
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: 612-08/11-01/12
URBROJ: 2137/02-02/4-11-2
Križevci, 6. listopada 2011.
			
PREDSJEDNIK		
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
89.
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 20.
sjednici održanoj 6. listopada 2011. donijelo
je
ZAKLJUČAK
o odobrenju Programa rada Gradskog
savjeta mladih Grada Križevaca
I.
Odobrava se Program rada Gradskog
savjeta mladih Grada Križevaca za 2012.
godinu.
Program se prilaže Zaključku i njegov je
sastavni dio.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 023-05/10-01/07
URBROJ: 2137/02-04/2-10-25
Križevci, 6. listopada 2011.
						
			
PREDSJEDNIK
		
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
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90.
Na temelju članka 33. Zakona o zaštiti
od elementarnih nepogoda ("Narodne
novine" broj 73/97 i 174/04) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 4/09) Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 20. sjednici održanoj 6.
listopada 2011. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o procjeni štete od
suše na području Grada Križevaca
I.
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda na
području Grada Križevaca o procjeni štete od
suše na području Grada Križevaca za 2011.
godinu. Izvješće se prilaže ovom Zaključku i
njegov je sastavni dio.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 920-11/11-01/3
URBROJ: 2137/02-04-11-2
Križevci, 6. listopada 2011.
			
PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

AKTI GRADONAČELNIKA
16.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01.,129/05.,109/07
i 125/08.), gradonačelnik Grada Križevaca 17.
listopada 2011. godine, donio je slijedeće

Strana 227

R J E Š E N J E
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
izradu konačnog Programa upravljanja
nekretninama u vlasništvu Grada
Križevaca i nekretninama
u vlasništvu Gradskih ustanova
I.
U Povjerenstvo za izradu konačnog
Programa upravljanja nekretninama u
vlasništvu Grada Križevaca i nekretninama u
vlasništvu Gradskih ustanova, imenuju se:
a)za predsjednika
1.Ivan Vuk
b)za članove
2.Ivan Knok i
3.Franjo Sokač.
II.
Zadaća Povjerenstva je izrada Programa
raspolaganja gradskom imovinom te Program
raspolaganja imovinom u vlasništvu gradskih
ustanova.
Program raspolaganja sadržavat će
knjigovodstvene vrijednosti imovine.
III.
Administrativne poslove povjerenstva
obavljat će Dragutin Andrić, viši referent za
poslove gradonačelnika.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
GRADONAČELNIK GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 406-01/11-01/2
URBROJ: 2137/02-03/03-11-2
Križevci, 17. 10. 2011.
							
		
GRADONAČELNIK
Branko Hrg,v.r.
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17.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01.,129/05.,109/07
i 125/08.), gradonačelnik Grada Križevaca 17.
listopada 2011. godine, donio je slijedeće
R J E Š E N J E
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
provedbu postupka prikupljanja ponuda
vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00
kn
I.
U Povjerenstva za provedbu postupka
prikupljanja ponuda vrijednosti do 20.000,00
kn do 70.000,00 kn, imenuju se:
1.Dragutin Guzalić, za predsjednika
2.Ante Jukica, za člana
3.Marija Podolski, za članicu
4.Stjepan Peršin, za zamjenika predsjednika
5.Ana Lukačić-Lojen, za zamjenicu članice
6.Tomislav Jakopčić, za zamjenika člana.
II.
Zadaća Povjerenstva iz točke I. ovoga
Rješenja je:
-provedba postupka prikupljanja ponuda
vrijednosti od 20.000,00kn do 70.000,00kn,
-sudjelovanje u otvaranju ponuda,
-odabir najpovoljnije ponude te
-izrada izvješća o provedenom postupku.
III.
Administrativne poslove povjerenstva
obavljat će Ljiljana Stojsavljević – Križan,
viša savjetnica za javnu nabavu i energetsku
učinkovitost
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom
vjesniku Grada Križevaca».
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GRADONAČELNIK GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 080-01/11-01/5
URBROJ: 2137/02-04/03-11-2
Križevci, 17. 10. 2011.
						
		
GRADONAČELNIK
Branko Hrg,v.r.
18.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01.,129/05.,109/07
i 125/08.), gradonačelnik Grada Križevaca 17.
listopada 2011. godine, donio je slijedeće
R J E Š E N J E
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
provedbu postupka prikupljanje ponuda
vrijednosti do 20.000,00 kn
I.
U Povjerenstva za provedbu postupka
prikupljanja ponuda vrijednosti do 20.000,00
kn, imenuju se:
a) za članove
1.Ivan Vuk
2.Danica Zagorec i
3.Tomislav Jakopčić,
b) za zamjenike članova
4.Josip Ruganec,
5.Ivančica Androić i
6.Dragica Nemec.
II.
Zadaća Povjerenstva je prikupljanje ponuda
vrijednosti do 20.000,00kn, usmjerava rad
stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih
osoba ili zastupnika koje gradonačelnik
ovlasti za obavljanje određenih poslova
vezanih za potrebe postupka nabave.
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III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
GRADONAČELNIK GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 080-01/11-01/5
URBROJ: 2137/02-04/03-11-1
Križevci, 17. 10. 2011.
GRADONAČELNIK
Branko Hrg,v.r.

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE
MANJINE
GRADA KRIŽEVACA
1.

Na temelju članaka 3., 14. i 15. Ustava
Republike Hrvatske te III. poglavlja Ustavnog
zakona o pravima nacionalnih manjina
("Narodne novine", broj 155/01), Vijeće
Srpske nacionalne manjine Grada Križevaca,
na sjednici održanoj 7. 10. 2011. donijelo je

IZMJENE STATUTA VIJEĆA
SRPSKE NACIONALNE MANJINE
GRADA KRIŽEVACA
Članak 1.
U Statutu Vijeća Srpske nacionalne
manjine Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca", broj 2/04) u članku 6.
stavak 3. mijenja se i glasi:
"Vijeće može posebnom odlukom urediti
način korištenja znamenja i simbola, odnosno
obilježavanja praznika Srpske nacionalne
manjine na području svoga djelovanja."
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Članak 2.
U članku 12. stavci 4. i 5. mijenjaju se i
glase:
"Mandat vijećnicima Vijeća prestaje
danom objave odluke Vlade RH o raspisivanju
izbora za članove vijeća nacionalnih manjina
u jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Od dana raspisivanja izbora za članove
Vijeća pa do konstituiranja Vijeća,
predsjedništvo Vijeća može obavljati samo
poslove koji su nužni za funkcioniranje
Vijeća."
Članak 3.
U članku 13. stavku 1. brojka "9" zamjenjuje
se brojkom "15".
Stavak 5. mijenja se i glasi:
"Vijeće odlučuje javnim glasanjem, osim
u slučaju izbora i razrješenja predsjednika
Vijeća ili kada tajno glasanje zatraži najmanje
1/ 3 vijećnika."
Članak 4.
U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Stalno radno tijelo Vijeća je Odbor za
izbor, imenovanja i organizacijske poslove."
Članak 5.
U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Vijeće bira predsjednika Vijeća iz reda
vijećnika tajnim glasanjem, na prijedlog
Odbora za izbor, imenovanja i organizacijske
poslove ili na prijedlog najmanje 1/3
vijećnika."
Članak 6.
U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Zamjenika predsjednika Vijeće bira iz
reda vijećnika, na prijedlog Odbora za izbor,
imenovanja i organizacijske poslove ili na
prijedlog najmanje 1/3 vijećnika."
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Članak 7.
U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Vijeće bira potpredsjednika iz reda vijećnika,
na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja
i organizacijske poslove ili na prijedlog
najmanje 1/3 vijećnika."
Članak 8.
U članku 22. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Predsjedništvo Vijeća po funkciji čine
predsjednik, zamjenik predsjednika i
potpredsjednik Vijeća te dva člana koje Vijeće
bira iz reda vijećnika na prijedlog Odbora za
izbor, imenovanja i organizacijske poslove ili
na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika."
Članak 9.
Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE
MANJINE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 012-03/11-01/1
URBROJ: 2137/02-04/2-11-1
Križevci, 7. 10. 2011.
						
		
PREDSJEDNIK
		
Jovo Gojković v.r.
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