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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
172.

Na temelju članka 14. Zakona o
proračunu ("Narodne novine", broj 87/08. i
136/12) i članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
4/09), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 30.
sjednici održanoj 20. prosinca 2012. donijelo
je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Križevaca
za 2012. godinu
Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna
Grada Križevaca za 2012. godinu ("Službeni
vjesnik Grada Križevaca", broj 7/11) članak
24. mijenja se i glasi:
						
"Proračunska sredstva mogu se
preraspodijeliti na proračunskim stavkama do
5% rashoda i izdataka na pojedinoj stavci u
okviru ukupno planiranih rashoda i izdataka.
Iznimno,
proračunska
sredstva
proračunskih
korisnika,
mogu
se
preraspodijeliti unutar pojedinih razdjela u
okviru pojedinih glava i programa i iznad
iznosa određenog u stavku 1. ovoga članka s
tim da ukupna promjena između razdjela ne
može biti veća od 10% planiranih rashoda i
izdataka.
Iznos ukupnih preraspodjela ne može
biti veći od 10% ukupno planiranih rashoda i
izdataka u Proračunu.
Odluku o preraspodjeli proračunskih
sredstava donosi gradonačelnik.
Gradonačelnik izvještava Gradsko
vijeće o preraspodjelama u roku šest mjeseci
od dana donošenja Odluke iz stavka 4. ovoga
članka.".
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 400-01/11-01/16
URBROJ: 2137/02-01/5-12-3
Križevci, 20. prosinca 2012.		
PREDSJEDNIK:
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
173.

Na temelju članka 31. stavka 7.
Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11. i 90/11) i članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 30. sjednici održanoj 20.
prosinca 2012. donijelo je
ODLUKU
o dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu na području Grada Križevaca
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu
na području Grada Križevaca ("Službeni
vjesnik Grada Križevaca" broj 8/05, 5/06,
7/09, 5/11. i 7/11) u članku 6. stavku 1. u
II. zoni iza riječi "Gospodarska zona Gornji
Čret," dodaju se riječi "Gospodarska zona
Cubinec,".
Članak 2.
Iza članka 9. dodaje se novi članak
9.a koji glasi:
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"Članak 9.a
Komunalni doprinos za ozakonjenu
nezakonito izgrađenu zgradu, osim za
pomoćnu zgradu, obveznik je dužan uplatiti na
žiro račun Grada Križevaca u roku utvrđenom
rješenjem o komunalnom doprinosu.
Ako obveznik komunalnog doprinosa
zatraži odgodu plaćanja komunalnog
doprinosa ili odgodu početka plaćanja u
slučaju obročne otplate, odobrava se odgoda
plaćanja odnosno odgoda početka plaćanja
komunalnog doprinosa za godinu dana od
dana izvršnosti rješenja o komunalnom
doprinosu.
Ako obveznik komunalnog doprinosa
zatraži obročnu otplatu, komunalni doprinos
može plaćati najviše u 12 jednakih mjesečnih
obroka.
Obvezniku koji komunalni doprinos
plaća za nezakonito izgrađenu zgradu
jednokratno, odobrava se popust od 10% na
visinu obračunatog komunalnog doprinosa.
Obveznici plaćanja komunalnog
doprinosa koji su ozakonili nezakonito
izgrađenu zgradu, osim za pomoćnu zgradu,
sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj
86/12), bez razlike da li su u građevinskom
području ili izvan građevinskog područja,
plaćaju komunalni doprinos po m3 i to za:
		
-kuna
I.zona II.zona III.zona IV.zona
Stam. zgrade
12
9
6
3
Gosp. zgrade
8
6
4
2
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 363-03/12-01/12
URBROJ: 2137/02-02/5-12-3
Križevci, 20. prosinca 2012.			
		

PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
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174.
Na temelju članka 6. i članka 33. Zakona
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
("Narodne novine" broj 125/11) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 30. sjednici održanoj 20.
prosinca 2012. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Križevaca
Članak 1.
U Odluci o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/12) u članku 18. stavku 1.
iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja
glasi:
"- proizvodne i gospodarske djelatnosti
12,00 kuna,".
Dosadašnja alineje 4. postaje alineja 5.
Dosadašnje alineja 5. i 6. koje postaju
alineje 6. i 7. mijenjaju se i glase:
"- garaže					
5,00 kuna,
		
- udruge koje se bave organizacijom
mladeži, udruge građana, političke stranke i
humanitarna društva		
1,00 kuna."
Dosadašnja alineja 7. briše se.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Grada Križevaca".
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GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 372-01/12-01/9
URBROJ: 2137/02-04/3-12-2
Križevci, 20. prosinca 2012.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
175.
Na temelju članka 78. stavka 5. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne
novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i
50/12) i članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
4/09), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 30.
sjednici održanoj 20. prosinca 2012. donijelo
je
ZAJEDNIČKU ODLUKU o pristupanju
usklađenju Prostornog plana uređenja
Grada Križevaca i Urbanističkog plana
uređenja gospodarske zone Cubinec s
Prostornim planom uređenja Grada
Križevaca
I. Opće odredbe
Članak 1.
Donosi se Zajednička Odluka o
pristupanju usklađenja Prostornog plana
uređenja Grada Križevaca („Službeni vjesnik
Grada Križevaca", broj 3/05, 1/07. i 1/11)
(u daljnjem tekstu: PPUG) i Urbanističkog
plana uređenja Gospodarske zone Cubinec
(„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj
5/09. i 2/12) (u daljnjem tekstu: UPU) s
PPUG-om (u daljnjem tekstu: Zajednička
Odluka).
II. Pravna osnova za usklađenje
Članak 2.
Usklađenje PPUG-a i UPU-a
temelji se na odredbi članaka 60. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne
novine", broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i
50/12)
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"Usklađenost i istodobnost izrade dokumenta
prostornog uređenja" te na Traženju
Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja, Uprave za inspekcijske poslove
(Sektor urbanističke inspekcije, Služba
dokumenta prostornog uređenja - Odjel
strateških dokumenta prostornog uređenja)
KLASA: 362-01/12-02/22; URBROJ: 53107-3-1-1-12-7 od 17. listopada 2012. godine.
III. Obuhvat Plana
Članak 3.
Usklađenje PPPUG-a i UPU-a se
odnosi na područje III. zone sanitarne zaštite
izvorišta "Trstenik" koje je određeno Odlukom
o zaštiti izvorišta Trstenik u Križevcima
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
4/05) (u daljnjem tekstu: Odluka).
IV. Ciljevi i opseg usklađenja
Članak 4.
S obzirom na neusklađenost PPUG-a s
Odlukom, UPU u tom segmentu nije usklađen
s PPUG-om.
Slijedom navedenog, ovim Usklađenjem
potrebno je u PPUG-u izmijeniti dio
kartografskog prikaza broj 3. "Uvjeti
korištenja, uređenja i zaštite prostora",
odnosno ucrtati granicu III. zone sanitarne
zaštite izvorišta u skladu s člankom 8.
Odluke.
Kako bi UPU bio u cijelosti usklađen s
PPUG-om potrebno je korigirati kartografski
prikaz broj 3. "Uvjeti korištenja, uređenja i
zaštite prostora", u dijelu koji se odnosi na
granicu III. zone sanitarne zaštite izvorišta te
korigirati članak 35. Odredbe za provođenje
UPU-a na način da se korigira dio u kojem se
tvrdi da "se cjelokupna zona nalazi unutar III.
zone sanitarne zaštite izvorišta Trstenik".
Usklađenje dokumenata prostornog
uređenja postupak je koji ne podliježe
provođenju javne rasprave, ali donošenje
Zajedničke Odluke pretpostavlja provođenje
postupka u kojem sudjeluje i unutar kojeg
odlučuje Gradsko vijeće Grada Križevaca.
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V. Popis potrebnih stručnih podloga
potrebnih za usklađenje
Članak 5.
Za izradu usklađenja PPUG-a i UPU-a
nositelj izrade osim važećih dokumenta
prostornog uređenja koristit će se slijedećim
stručnim podlogama kojima se dokazuje
potreba ovog usklađenja:
- Odluka o zaštiti izvorišta Trstenik u
Križevcima,
- Elaborat zaštitnih zona izvorišta Trstenik u
Križevcima (Institut za geološka istraživanja,
Zagreb, Zavod za hidrogeologiju i inženjersku
geologiju, Zagreb, prosinac 2004. godine),
- Mišljenje Hrvatskih voda (KLASA: 32503/05-03/0013, URBROJ: 374-21-3-05-2 od
25. ožujka 2005. godine),
Očitovanje
Hrvatskih
voda,
Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju
Savu (KLASA: 350-02/08-01/0000374,
URBROJ: 374-21-3-12-19 od 28. rujna 2012.
godine).
VI. Popis tijela i osoba određenih
posebnim propisima, koja daju zahtjeve za
izradu usklađenja iz područja svog djelokruga,
te drugih sudionika, koji će sudjelovati u
izradi usklađenja
Članak 6.
S obzirom da se ova Zajednička Odluka
odnosi na usklađenje važećih dokumenta
prostornog uređenja s važećom Odlukom
koja se odnosi na zaštitu izvorišta Trstenik, to
je potrebno pribaviti samo zahtjev/očitovanje
Hrvatskih voda, Vodnogospodaskog odjela za
srednju i donju Savu, odnosno Komunalnog
poduzeća d.o.o. Križevci koje je odgovorno
za postupanje u skladu s Odlukom o zaštiti
izvorišta Trstenik u Križevcima.
UPU-a

VII. Rok za usklađenje PPUG-a i
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Članak 7.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka
usklađenja PPUG-a i UPU-a po fazama kako
slijedi:
- zaprimanje zahtjeva/očitovanja: 10 dana od
dana dostave Zajedničke Odluke,
- izrada usklađenja: 10 dana od dana isteka
roka za zaprimanje zahtjeva,
- donošenje Zajedničke odluke: donošenje na
sjednici Gradskog vijeća najviše 3 mjeseca
od dana stupanja na snagu ove Zajedničke
Odluke,
- elaboracija Zajedničke odluke za objavu:
najviše 2 dana od dana donošenja Zajedničke
Odluke.
VIII. Zabrana i vrijeme trajanja
zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje,
tijekom usklađenja Plana
Članak 8.
Na
području
obuhvaćenom
usklađenjem ne propisuju se posebne mjere
zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju
zahvati u prostoru, odnosno građenje.

Plana

IX. Izvori financiranja usklađenja
Članak 9.

Sredstva za usklađenje Plana
osigurana su u Proračunu Grada Križevaca
za 2012. i 2013. godinu.
X. Završna odredba
Članak 10.
Ova Zajednička Odluka će se objaviti
u “Službenom vjesniku Grada Križevaca”.
Ova Zajednička Odluka će se dostaviti
Urbanističkoj inspekciji.
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Članak 11.

III.

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

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA:350-01/12-01/19
URBROJ:2137/02-02/1-12-2
Križevci, 20. 12. 2012.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
176.
Na temelju članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 30. sjednici održanoj 20.
prosinca 2012. donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti gradonačelniku
Grada Križevaca za sklapanje Ugovora
o osnivanju prava građenja na objektu
kurije Zdenčaj
I.
Prihvaća se Odluka gradonačelnika
Grada Križevaca KLASA: 360-01/1201/6, URBROJ: 2137/02-02/05-12-4 od 22.
10. 2012. godine o odabiru ponuditelja za
sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja
na objektu kurije Zdenčaj s ponuditeljem
Sandom Behur iz Križevaca, F.Gundruma 29,
odnosno s osnovanim trgovačkim društvom.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 360-01/12-01/6
URBROJ: 2137/02-04/2-12-1
Križevci, 20. prosinca 2012.
						
		
PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.
177.
Na temelju članka 28. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj
174/04, 79/07, 39/09. i 127/10) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 30. sjednici održanoj 20.
prosinca 2012. donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja na području
Grada Križevaca u 2012. godini
I.
Prihvaća se Analiza stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Grada
Križevaca u 2012. godini.
II.
Analiza stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Križevaca u
2012. godini sastavni je dio ovog Zaključka.

II.

III.

Ugovor o osnivanju prava građenja
na objektu kurije Zdenčaj sklopit će
gradonačelnik Grada Križevaca na 20 godina,
a pravo građenja daje se bez naknade u svrhu
očuvanja kulturne baštine.

Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
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179.

KLASA: 810-01/12-01/14
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 20. prosinca 2012.
						
			
PREDSJEDNIK
		
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

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), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 30.
sjednici održanoj 20. prosinca 2012. donijelo
je

178.
Na temelju članka 28. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj
174/04, 79/07, 39/09. i 127/10) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 30. sjednici održanoj 20.
prosinca 2012. donijelo je
ZAKLJUČAK
o donošenju Smjernica za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Križevaca
za 2013. godinu
I.
Donose se Smjernice za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Križevaca za 2013. godinu.

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 10. prosinca 2012. 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.

II.
Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Križevaca za 2013. godinu sastavni su
dio ovog Zaključka.

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

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

KLASA: 214-01/12-01/14
URBROJ: 2137/02-04/2-12-1
Križevci, 20. prosinca 2012.
						
		
PREDSJEDNIK
		
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 810-01/12-01/13
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 20. prosinca 2012.
						
			
PREDSJEDNIK
		
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
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180.

181.

Na temelju članka 24. Zakona o
knjižnicama (''Narodne novine'', broj 105/97,
5/98, 104/00, 87/08. i 69/09) članka 54. stavka
1. Zakona o ustanovama (''Narodne novine'',
broj 76/93, 29/97, 47/99. i 35/08) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca (''Službeni vjesnik
Grada Križevaca'', broj 4/09) Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 30. sjednici održanoj 20.
prosinca 2012. donijelo je

Na temelju članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09 i članka 6. Odluke o
kreditiranju studenata i učenika s područja
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 5/01) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 30. sjednici održanoj 20.
prosinca 2012. donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Izmjene i
dopune Statuta Gradske knjižnice
''Franjo Marković'' Križevci

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korisnicima
studentskih kredita

I.
Daje se suglasnost na Izmjene i
dopune Statuta Gradske knjižnice ''Franjo
Marković'' Križevci, broj: 208/2012. od 30.
studenoga 2012. godine.
Izmjene i dopune Statuta prilažu se
ovom Zaključku i njegov su sastavni dio.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 612-01/12-01/54
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 20. prosinca 2012.
						
		
PREDSJEDNIK
		
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

I.
Usvaja se Izvješće o korisnicima
studentskih kredita do rujna 2012. godine.
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: 604-01/12-01/84
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 20. prosinca 2012.
						
			
PREDSJEDNIK
		
Roko Bašić, dr.vet.med,v.r.

