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133.

Na temelju članka 391. Zakona
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("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. i 1/13), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 5. sjednici održanoj 2.
prosinca 2013. donijelo je
		
ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta na
području Gospodarske zone Gornji Čret
I.
Temeljem
provedenog
Javnog
natječaja za prodaju ili osnivanje prava
građenja na građevinskom zemljištu na
području gospodarske zone Gornji Čret,
odobrava se ponuditelju Tehnomontaži d.o.o.,
Križevci, Ive Vojnovića, prodaja dijela k.č.br.
14120/1 k.o. Križevci u površini 10 000 m2,
po cijeni od 60 kn/m2, odnosno za sveukupni
iznos od 600.000,00 kuna.
Ponuditelju je u cijenu zemljišta
uračunata angažirana snaga na parceli od 40
kw električne energije, te ima pravo na ostale
olakšice propisane Programom raspolaganja
Gospodarskom zonom Gornji Čret.
Sukladno investicijskom programu koji je
priložio ponudi, djelatnost koju ponuditelj
obavlja je proizvodnja i montaža čeličnih
konstrukcija.
II.
Sukladno točki I. ove Odluke
ovlašćuje se gradonačelnik Grada Križevaca
za sklapanje kupoprodajnog ugovora.
III.
Ova Odluka objavit će se
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

u
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GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 940-01/13-01/93
URBROJ: 2137/2-04/2-13-2
Križevci, 2. prosinca 2013.
						
		
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić,v.r.
134.
Na temelju članka 391. Zakona
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09,153/09. i 143/12) i članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09. i 1/13), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 5. sjednici održanoj 2.
prosinca 2013. donijelo je
		
ODLUKU
o osnivanju prava građenja na
građevinskom zemljištu na području
Gospodarske zone Gornji Čret
I.
Temeljem
provedenog
Javnog
natječaja za prodaju ili osnivanje prava
građenja na građevinskom zemljištu na
području gospodarske zone Gornji Čret,
odobrava se ponuditelju Novoselmont d.o.o.,
Kloštar Vojakovački, Cesta 11, osnivanje
prava građenja na dijelu kčbr. 14120/1 k.o.
Križevci u površini od 2 500 m2, na rok od
25 godina, uz naknadu za osnivanje prava
građenja u iznosu 0,30 kn po m2 mjesečno.
Ponuditelju je u cijenu zemljišta
uračunata je i angažirana snaga na parceli
od 10 kw električne energije, te ima pravo
na ostale olakšice predviđene Programom
raspolaganja gospodarskom zonom Gornji
Čret. Sukladno investicijskom programu
koji je priložio ponudi na predmetnoj parceli
obavljat će metalo-prerađivačku djelatnost.
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II.

III.

Sukladno točki I. ove Odluke
ovlašćuje se gradonačelnik Grada Križevaca
za sklapanje ugovora o osnivanju prava
građenja.
III.

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

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

KLASA: 810-01/13-01/06
URBROJ: 2137/02- 04/2-13-1
Križevci, 2. prosinca 2013.
						
		
PREDSJEDNIK
			
Dragutin Guzalić,v.r.

u

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 940-01/13-01/92
URBROJ: 2137/2-04/2-13-2
Križevci, 2. prosinca 2013.
			
		

PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić,v.r.

135.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona
o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj
174/04, 79/07, 38/09. i 127/10) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 4/09. i 1/13), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 5. sjednici održanoj
2. prosinca 2013. donijelo je
ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Plana
zaštite i spašavanja Grada Križevaca
I.
Donose se Izmjene i dopune Plana
zaštite i spašavanja Grada Križevaca (u
daljnjem tekstu: Plan). Plan zaštite i spašavanja
Grada Križevaca donijelo je Gradsko vijeće
na 27. sjednici održanoj 17. srpnja 2012.
godine, a objavljen je u "Službenom vjesniku
Grada Križevaca" br. 5/12.
II.
Plan iz točke I. ove Odluke nalazi se
u privitku i čini njezin sastavni dio.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

136.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona
o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj
174/04, 79/07, 38/09. i 127/10) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 4/09. i 1/13), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 5. sjednici 2.
prosinca 2013. donijelo je
ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Plana
civilne zaštite Grada Križevaca
I.
Donose se Izmjene i dopune Plan
civilne zaštite Grada Križevaca (u daljnjem
tekstu: Plan). Plan civilne zaštite Grada
Križevaca donijelo je Gradsko vijeće na 27.
sjednici održanoj 17. srpnja 2012. godine, a
objavljen je u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca" br. 5/12.
II.
Plan iz točke 1. ove Odluke nalazi se
u privitku i čini njezin sastavni dio.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga
dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Grada Križevaca".
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GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 810-01/13-01/07
URBROJ: 2137/02- 04/2-13-1
Križevci, 2. prosinca 2013.

KLASA: 214-01/13-01/16
URBROJ: 2137/02-04/2-13-1
Križevci, 2. prosinca 2013.
						
		
PREDSJEDNIK
		
Dragutin Guzalić,v.r.

		

PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić,v.r.

138.

137.

Na temelju članka 13. stavka 6.
Zakona o zaštiti od požara ("Narodne
novine" broj 92/10) i članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09. i 1/13), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 5. sjednici održanoj 2.
prosinca 2013. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usklađenju Plana zaštite od požara i
tehnološke eksplozije Grada Križevaca
I.
Prihvaća se Izvješće Tima stručnjaka
za izradu Procjene ugroženosti od požara i
Plana zaštite od požara za područje Grada
Križevaca od 23. studenoga 2013. godine te
se Izmjene i dopune Plana zaštite od požara
i tehnološke eksplozije Grada Križevaca
KLASA:
214-01/10-01/02,
URBROJ:
2137/02-04/2-10-2 od 22. veljače 2010.
godine usklađuju s novonastalim uvjetima.
II.
Izvješće Tima stručnjaka sastavni je
dio ovoga Zaključka i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

Na temelju članka 37. stavka 3.
Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(''Narodne novine'' broj 10/97, 107/07. i
94/13) i članka 18. Statuta Grada Križevaca
(''Službeni vjesnik Grada Križevaca'' broj
4/09. i 1/13), Gradsko vijeće Grada Križevaca
na 5. sjednici održanoj 2. prosinca 2013.
donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića
Križevci
I.
Za ravnateljicu Dječjeg vrtića Križevci
imenuje se MIRJANA GREGUREK,
odgojiteljica predškolske djece iz Križevaca,
Potočka ulica 108, s danom 12. prosinca
2013., na vrijeme od četiri godine.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca."
KLASA: UP/I-601-01/13-01/1
URBROJ: 2137/02-04/2-13-1
Križevci, 2. prosinca 2013.
		

PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić,v.r.
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139.

Na temelju članka 8. Zakona o
savjetima mladih (''Narodne novine'', broj
23/07), članka 18. Statuta Grada Križevaca
(''Službeni vjesnik Grada Križevaca'', broj
4/09.i 1/13) i članka 6. Odluke o osnivanju
Gradskog savjeta mladih Grada Križevaca
(''Službeni vjesnik Grada Križevaca'', broj
5/07), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 5.
sjednici održanoj 2. prosinca 2013. donijelo
je
RJEŠENJE
o izboru članica/članova Gradskog
savjeta mladih Grada Križevaca
I.
U Gradski savjet mladih Grada
Križevaca, na vrijeme od dvije godine
izabrani su:
1. Andreja Babić, Križevci, Zagorska ul. 86
2. Ana Đuranec, Križevci, Pesek,
		
Kramarovec 10,
3. Marko Guzalić, Križevci, Kalnička 42,
4. Ivona Haban, Križevci, Obrtnička ulica 4,
5. Željko Jurković,Križevci,
Koprivnička ul. 25,
6. Tatjana Vegman, Stari Bošnjani 35,
7. Josip Zorko, Križevci, Koprivnička ul. 25.
Članovi Gradskog savjeta mladih
biraju između sebe predsjednika i zamjenika
predsjednika Savjeta.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u
''Službenom vjesniku Grada Križevaca''.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 021-05/13-01/08
URBROJ: 2137/02-04/2-2
Križevci, 2. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
Dragutin Guzalić,v.r.
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140.

Na temelju članka 18. alineje 17.
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 4/09. i 1/13), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 5. sjednici održanoj
2. prosinca 2013. donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i izboru članice Odbora za
obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport
Gradskog vijeća Grada Križevaca
I.
Razrješava se Gordana Juran Ratković
iz Križevaca dužnosti članice Odbora za
obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport
Gradskog vijeća Grada Križevaca.
Za članicu Odbora za obrazovanje,
kulturu, brigu o djeci i šport Gradskog vijeća
Grada Križevaca izabire se Ines Grbus iz
Gornje Brckovčine.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 080-01/13-01/36
URBROJ: 2137/02-04/2-13-2
Križevci, 2. prosinca 2013.		
				
			
PREDSJEDNIK
		
Dragutin Guzalić,v.r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
27.

Na temelju članka 48. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 35/09,
150/11, 144/12 i 19/13), članka 15. Zakona
o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 6. i
7. Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca", broj 7/10) gradonačelnik
Grada Križevaca, na 6. sjednici Kolegija
održanoj 14. studenog 2013. godine donosi
ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja o
povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti – održavanje
nerazvrstanih asfaltnih cesta na području
Grada Križevaca
Članak 1.
Raspisuje se Javni natječaj o
povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti – održavanje
nerazvrstanih asfaltnih cesta na području
Grada Križevaca.
Članak 2.
Ponuda mora sadržavati: naziv i točnu
adresu ponuditelja, izvod iz sudskog registra,
BON 1, BON 2, potvrdu porezne uprave o
podmirenim javnim davanjima (ne stariju od
30 dana), potvrdu o podmirenim obavezama
prema Gradu, izjavu o nekažnjavanju
za odgovornu i pravnu osobu u svezi sa
sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji,
korupciji, prijevari ili pranju novca, izjavu s
dokazima o tehničkoj opremljenosti, stručnoj
osposobljenosti, broj zaposlenih, potvrdu o
uredno ispunjenim ugovorima sa naručiteljem
za radove u proteklih pet

Strana 307

godina, suglasnost M.G.P.U. za obavljanje
ovih radova, referentnu listu, uvjete
plaćanja (plaćanje minimalno 60 dana po
ispostavljenim situacijama), rok važenja
ponude 60 dana, izjavu da su jedinične cijene
su fiksne u ugovornom roku, jamstvo poslovne
banke i ponuditelja i to: 5% za ozbiljnost
ponude (neto), 10% od vrijednosti ponude za
uredno ispunjenje ugovora (neto), popunjen
troškovnik. Svi dokumenti se prilažu u
izvorniku ili u ovjerenoj javnobilježničkoj
preslici.
Članak 3.
Ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova sklapa se na dvije godine.
Članak 4.
Rok za podnošenje ponude je 15
dana od dana objave natječaja u tisku i to u
Podravskom listu, oglasnoj ploči Grada i na
Web stranici Grada Križevaca.
Članak 5.
Kriteriji za odabir je sposobni
ponuditelj, sa najnižom ponuđenom cijenom,
uz zadovoljavanje uvjeta iz članka 2. ove
Odluke.
Članak 6.
Grad Križevci zadržava pravo da
bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu
ponudu ili poništi natječaj i pri tome ne snosi
troškove i odgovornost prema odbijenim
ponuditeljima
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom
vjesniku” Grada Križevaca.
KLASA: 340-03/13-01/7
URBROJ: 2137/02-02/3-13-3
Križevci, 14.11.2013.
		
		
GRADONAČELNIK
		
Branko Hrg,v.r.
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28.

Na temelju članka 48. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 35/09,
150/11, 144/12 i 19/13), članka 15. Zakona
o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 6. i
7. Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca", broj 7/10) gradonačelnik
Grada Križevaca, na 6. sjednici Kolegija
održanoj 14. studenog 2013. godine donosi

Broj 6/13

izjavu da su jedinične cijene su fiksne u
ugovornom roku, jamstvo poslovne banke
i ponuditelja i to: 5% za ozbiljnost ponude
(neto), 10% od vrijednosti ponude za
uredno ispunjenje ugovora (neto), popunjen
troškovnik. Svi dokumenti se prilažu u
izvorniku ili u ovjerenoj javnobilježničkoj
preslici.
Članak 3.
Ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova sklapa se na dvije godine.
Članak 4.

ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja o
povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti – održavanje
nerazvrstanih tucaničkih cesta na
području Grada Križevaca

Rok za podnošenje ponude je 15
dana od dana objave Natječaja u tisku i to u
Podravskom listu, oglasnoj ploči Grada i na
Web stranici Grada Križevaca.

Članak 1.
Raspisuje se Javni natječaj o povjeravanju
komunalnih poslova za komunalne djelatnosti
– održavanje nerazvrstanih tucaničkih cesta
na području Grada Križevaca.

Kriteriji za odabir je sposobni
ponuditelj, najpovoljnijeg ponuditelja su
najniža ponuđena cijena, uz zadovoljavanje
uvjeta iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.
Ponuda mora sadržavati: naziv i točnu
adresu ponuditelja, izvod iz sudskog registra,
BON 1, BON 2, potvrdu porezne uprave o
podmirenim javnim davanjima (ne stariju od
30 dana), potvrdu o podmirenim obavezama
prema Gradu, izjavu o nekažnjavanju
za odgovornu i pravnu osobu u svezi sa
sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji,
korupciji, prijevari ili pranju novca, izjavu s
dokazima o tehničkoj opremljenosti, stručnoj
osposobljenosti, broj zaposlenih, potvrdu o
uredno ispunjenim ugovorima sa naručiteljem
za radove u proteklih pet godina, suglasnost
M.G.P.U. za obavljanje ovih radova,
referentnu listu, uvjete plaćanja (plaćanje
minimalno 60 dana po ispostavljenim
situacijama), rok važenja ponude 60 dana,

Članak 5.

Članak 6.
Grad Križevci zadržava pravo da
bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu
ponudu ili poništi natječaj i pri tome ne snosi
troškove i odgovornost prema odbijenim
ponuditeljima
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom
vjesniku” Grada Križevaca.
KLASA: 340-03/13-01/ 7
URBROJ: 2137/02-02/3-13-2
Križevci, 14.11.2013.
		
		

GRADONAČELNIK
Branko Hrg,v.r.
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29.
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III.

Na temelju članka 48. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 35/09,
150/11, 144/12 i 19/13), članka 8. Odluke
o komunalnim djelatnostima na području
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 7/10), gradonačelnik Grada
Križevaca na 6. sjednici Kolegija održanoj
14. studenog 2013. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu
postupka i odabir ponuditelja u postupku
Javnog natječaja radi povjeravanja
komunalnih poslova za komunalne
djelatnosti održavanje nerazvrstanih
asfaltnih i tucaničkih cesta u na području
Grada Križevaca
I.
U Povjerenstvo za provedbu postupka
i odabir ponuditelja u postupku Javnog
natječaja radi povjeravanja komunalnih
poslova za komunalne djelatnosti – održavanje
nerazvrstanih asfaltnih i tucaničkih cesta
imenuju se:
1. Ivan Vuk, za predsjednika
2. Dragica Nemec, za člana
3. Zoran Posarić, za člana.
1. Tomislav Katanović, za zamjenika
predsjednika
2. Zoran Širola, za zamjenika člana
3. Stjepan Peršin, za zamjenika
člana.
II.
Djelokrug poslova Povjerenstva
propisan je odredbama uvodno citirane
Odluke.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
GRADONAČELNIK GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 340-03/13-01/7
URBROJ: 2137/02-02/3-13-1
Križevci, 14.11.2013.
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Branko Hrg,v.r.

