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AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

1.  Na temelju članka 35. 

Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" broj 33/01, 

60/01. – vjerodostojno tumačenje, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12,19/13. – pročišćeni 

tekst, 137/15. i 123/17) i članka 

18. Statuta Grada Križevaca 

("Službeni vjesnik Grada 

Križevaca" broj 4/09, 1/13. i 1/16), 

Gradsko vijeće Grada Križevaca 

na 7. sjednici održanoj 30. siječnja 

2018. donijelo je  

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta Grada 

Križevaca 

Članak 1. 

U Statutu Grada Križevaca 

("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 

4/09, 1/13 i 1/16) u članku 1. dodaje se 

stavak 2. koji glasi:  

"Izrazi u ovom Statutu koji imaju 

rodno značenje odnose se jednako na 

muški i ženski rod.".  

Članak 2. 

U članku 18. podstavku 10. riječi 

„raspolaganju ostalom imovinom“ 

zamjenjuju se riječima „drugom 

raspolaganju imovinom“. 

Članak 3. 

U članku 21. stavku 1. riječi: "četiri 

godine" zamjenjuju se riječima: "do dana 

stupanja na snagu odluke Vlade Republike 

Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih 

izbora koji se održavaju svake četvrte 

godine sukladno odredbama zakona kojim 

se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana 

stupanja na snagu odluke Vlade Republike 

Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća 

sukladno odredbama zakona". 

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. 

koji glasi:  

"Vijećnici, predsjednik i 

potpredsjednici Gradskog vijeća imaju 

pravo na opravdani neplaćeni izostanak s 

posla radi sudjelovanja u radu Gradskog 

vijeća i njegovih radnih tijela.". 

Članak 4. 

U članku 27.; stavku 3.; podstavku 

5. riječi: „raspolaganju ostalom imovinom“ 

zamjenjuju se riječima: „drugom 

raspolaganju imovinom“. 

U podstavku 8. riječi: "obavlja 

nadzor nad zakonitošću" zamjenjuje se 

riječima: "nadzire zakonitost". 

Stavak 4. mijenja se i glasi:  

"Gradonačelnik je dužan objaviti 

odluku o imenovanju i razrješenju iz 

stavka 3.; podstavka 10. u prvom broju 

"Službenog vjesnika Grada Križevaca" koji 

slijedi nakon donošenja te odluke.". 

Članak 5. 

U članku 36. stavak 1. mijenja se i 

glasi:  

"Upravna tijela u okviru djelokruga 

utvrđenog posebnom odlukom, neposredno 

izvršavaju provođenje općih i pojedinačnih 

akata tijela Grada.". 

Članak 6. 

Članak 42. mijenja se i glasi:  

"Gradonačelnik i njegovi zamjenici 

koji su izabrani zajedno s njim mogu se 

opozvati putem referenduma. 

Raspisivanje referenduma za 

opoziv može predložiti: 

– 20% ukupnog broja birača 

upisanih u popis birača Grada, 

– 2/3 vijećnika. 

Ako je raspisivanje referenduma 

predložilo 20% od ukupnog broja birača 

upisanih u popis birača Grada, predsjednik 

Gradskog vijeća dužan je dostaviti 

zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu 

državne uprave nadležnom za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu u roku 

od 30 dana od zaprimanja prijedloga radi 

utvrđivanja jeli prijedlog podnesen od 

potrebnog broja birača. Ako središnje tijelo 
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državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi 

da je prijedlog podnio potreban broj birača, 

Gradsko vijeće raspisat će referendum u 

roku od 30 dana od zaprimanja odluke. 

Ako je raspisivanje referenduma za 

opoziv predložilo 2/3 vijećnika, odluku o 

raspisivanju referenduma za opoziv 

gradonačelnika i njegovih zamjenika 

Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom 

većinom glasova svih vijećnika. 

Referendum za opoziv ne može se 

raspisati samo za zamjenika 

gradonačelnika. 

Referendum za opoziv 

gradonačelnika i njegovih zamjenika ne 

smije se raspisati prije proteka roka od 6 

mjeseci od održanih izbora ni ranije 

održanog referenduma za opoziv, kao ni u 

godini u kojoj se održavaju redovni izbori 

za gradonačelnika.". 

Članak 7. 

U članku 43. stavku 2. riječi: 

"Gradsko vijeće u roku osam dana" 

zamjenjuju se riječima: "predsjednik 

Gradskog vijeća u roku od 30 dana". 

Članak 8. 

U članku 56. stavku 1. riječi: 

"njihove udruge,", brišu se, a riječi 

"Gradsko vijeće" zamjenjuju se riječju: 

"vijećnici". 

Članak 9. 

U članku 65. stavku 2. riječ: "koji" 

zamjenjuje se riječima: "te na njegov 

prijedlog Gradsko vijeće.". 

Članak 10. 

U članku 76. stavku 1. riječ: 

"domaćina" zamjenjuje se riječju: 

"gospodara".  

Članak 11. 

U članku 77. stavku 2. podstavak 6. 

mijenja se i glasi: 

 "- udio u zajedničkom porezu,". 

U podstavku 7. riječi "i dotacije", 

brišu se. 

Članak 12. 

 U članku 79. dodaje se novi stavak 

2. koji glasi: 

"Gradonačelnik je dužan utvrditi 

prijedlog proračuna i podnijeti ga 

Gradskom vijeću na donošenje u roku 

utvrđenom posebnim zakonom." 

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju 

stavcima 3., 4. i 5. 

U stavku 3. riječi „Gradsko vijeće 

donosi“ zamjenjuju se riječima „Gradsko 

vijeće na prijedlog gradonačelnika donosi 

do 31. prosinca“. 

Članak 13. 

U članku 82. riječi: "obavlja nadzor 

nad zakonitošću" zamjenjuje se riječima: 

"nadzire zakonitost". 

Članak 14. 

U članku 85. stavku 2. riječ: 

"danom" zamjenjuje se riječima: "prvog 

dana od dana.".  

Članak 15. 

Ovlašćuje se Odbor za Statut, 

Poslovnik i propise da utvrdi i izda 

pročišćeni tekst Statuta Grada Križevaca. 

Članak 16. 

Ova Statutarna odluka stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenom vjesniku Grada Križevaca.  

KLASA: 012-03/18-01/1 

URBROJ: 2137/02-04/3-18-1  

Križevci, 30. siječnja 2018.  

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

KRIŽEVACA 

PREDSJEDNIK 

Marko Katanović, v.r. 
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2. Na temelju članka 30. stavka 7. 

Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom (Narodne novine broj 

94/13, 73/17), članka 4. Uredbe o 

gospodarenju komunalnim 

otpadom (Narodne novine broj 

50/17), članka 18. Statuta Grada 

Križevaca ("Službeni Vjesnik 

Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13 i 

1/16), Gradsko vijeće Grada 

Križevaca na 7. sjednici održanoj 

dana 30. siječnja 2018.  donijelo je  

ODLUKU 

o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Grada Križevaca  

1. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o načinu pružanja 

javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Grada 

Križevaca (u daljnjem tekstu Odluka) 

utvrđuju se načini prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i prikupljanja 

biorazgradivog komunalnog otpada te 

povezane usluge odvojenog prikupljanja 

otpadnog papira, metala, stakla, plastike i 

tekstila te glomaznog otpada. 

Ovom Odlukom se utvrđuju: 

- kriteriji obračuna količine otpada 

- standardne veličine i druga bitna 

svojstva spremnika za prikupljanje 

otpada 

- najmanja učestalost odvoza otpada 

- obračunska razdoblja kroz 

kalendarsku godinu 

- područja pružanja javne usluge 

- opći uvjeti ugovora s korisnicima 

- adresa reciklažnog dvorišta 

- način provedbe javne usluge i 

usluge povezane s javnom 

uslugom 

- provedba Ugovora o korištenju 

javne usluge i usluge povezane s 

javnom uslugom 

- način podnošenja prigovora i 

postupanja po prigovoru građana 

- uvjeti za pojedinačno korištenje 

javne usluge 

- prihvatljivi dokaz izvršenja javne 

usluge za pojedine korisnike 

usluga 

- cijena obvezne minimalne javne 

usluge 

- način određivanja udjela korisnika 

javne usluge i 

- ugovorna kazna. 

Članak 2. 

Prikupljanje miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada te odvojeno 

prikupljanje otpadnog papira, metala, 

stakla, plastike, tekstila, problematičnog 

otpada i glomaznog otpada obavlja se u 

okviru sustava sakupljanja komunalnog 

otpada sukladno propisanim standardima te 

podrazumijeva prikupljanje tog otpada na 

određenom području pružanja javne usluge 

putem spremnika od pojedinih korisnika i 

prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za 

obradu tog otpada. 

Korisnik usluge na području 

pružanja javne usluge je vlasnik 

nekretnine, odnosno vlasnik posebnog 

dijela nekretnine i korisnik nekretnine, 

odnosno posebnog dijela nekretnine kada 

je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog 

dijela nekretnine obvezu plaćanja 

ugovorom prenio na tog korisnika i o tome 

obavijestio davatelja javne usluge. Više 

korisnika mogu na zahtjev, sukladno 

međusobnom sporazumu, zajednički 

nastupati prema davatelju javne usluge. 

Opći uvjeti ugovora o korištenju 

javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog i biorazgradivog komunalnog 

otpada s korisnicima usluge sadržani su u 

Dodatku I ove Odluke. 

2. DAVATELJ JAVNE USLUGE I 

PODRUČJE PRUŽANJA JAVNE 

USLUGE 

Članak 3. 
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Na području Grada Križevaca javnu 

uslugu i usluge povezane s javnom 

uslugom pruža Komunalno poduzeće d.o.o. 

(u daljnjem tekstu: davatelj javne usluge).  

3. KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE 

OTPADA I OBRAČUNSKO 

RAZDOBLJE 

Članak 4. 

Kriterij za obračun pružanja javne 

usluge sakupljanja miješanog komunalnog 

i biorazgradivog otpada je volumen 

ugovorenog spremnika otpada i broj 

pražnjenja spremnika. 

Korištenje javne usluge obračunava 

se za vremensko razdoblje od jednog 

mjeseca. 

4. STANDARDNE VELIČINE I 

DRUGA BITNA SVOJSTVA 

SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE 

OTPADA 

Članak 5. 

Standardne veličine spremnika za 

sakupljanje miješanog komunalnog otpada 

su: 80 l, 120 l, 770 l, 1100 l, 5000 l, 7000 l 

i 10 000 l. 

Korisnik može po potrebi 

zamijeniti postoj spremnik spremnikom 

manjeg ili većeg volumeba s time da snosi 

trošak nabave novog spremnika. 

Ukoliko količina otpada premašuje 

volumen spremnika za prikupljanje 

miješanog komunalnog otpada, otpad se 

prikuplja u doplatnoj vreći za miješani 

komunalni otpad s logotipom davatelja 

usluge volumena 120 l. 

Članak 6. 

Ako se uz spremnik za miješani 

komunalni otpad učestalo pojavljuju 

dodatne vreće davatelj usluge će zamijeniti 

postojeći spremnik većim ili postaviti 

dodatni spremnik bez prethodne 

suglasnosti korisnika usluge. 

Članak 7. 

Biorazgradivi komunalni otpad 

prikuplja se u spremnicima za 

biorazgradivi komunalni otpad volumena 

120 l, 1100 l koje osigurava davatelj javne 

usluge. 

Članak 8. 

Papiri karton, plastika, metal i 

druge vrste otpada koje su namijenjene 

recikliranju sakupljaju se u spremnicima za 

reciklabilni otpad volumena 120 l i 1100 l 

koje osigurava davatelj usluge na lokaciji 

obračunskog mjesta korisnika, 

spremnicima 5 i 10 m³ koje osigurava 

korisnik usluge dok se staklo i tekstil 

sakupljaju putem spremnika na javnoj 

površini. 

Iznimno, ako korisniku nije 

dostatan volumen spremnika za 

reciklabilni otpad, može koristiti i vreću za 

reciklabilni otpad volumena 120 l s 

logotipom davatelj usluge. 

Članak 9. 

Problematični otpad prikuplja se u 

spremnicima za problematični otpad koji 

se nalaze u reciklažnom dvorištu i 

mobilnom reciklažnom dvorištu. 

Članak 10. 

Glomazni otpad prikuplja se u 

reciklažnom dvorištu te jednom godišnje 

na lokaciji obračunskog mjesta korisnika 

usluge (sukladno rasporedu davatelja javne 

usluge). 

Osim navedenog, davatelj javne 

usluge dužan je na pisani zahtjev korisnika 

osigurati i dodatno preuzimanje glomaznog 

otpada od korisnika usluge na 

obračunskom mjestu, sukladno rasporedu 

davatelja usluge, pri čemu je korisnik 

usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog 

otpada do reciklažnog dvorišta.  

Količina glomaznog otpada 

ograničena je na 4 m³ po odvozu. 

Članak 11. 
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Standardizirani spremnici za 

komunalni otpad kod korisnika usluge 

moraju imati oznaku davatelja javne usluge 

i oznaku koja je u evidenciji o preuzetom 

komunalnom otpadu pridružena korisniku 

usluge i obračunskom mjestu. 

Članak 12. 

Spremnici za komunalni otpad 

postavljeni na javnoj površini moraju imati 

oznaku davatelja javne usluge, naziv vrste 

otpada za koju je spremnik namijenjen te 

kratku uputu o otpadu koji se sakuplja 

putem tog spremnika. 

5. NAJMANJA UČESTALOST 

ODVOZA OTPADA 

Članak 13. 

Miješani komunalni otpad prikuplja 

se dva puta mjesečno, a biootpad iz 

biorazgradivog otpada prikuplja se jednom 

tjedno. 

Papir i karton, otpadna plastika te 

otpadni metal sakupljaju se jednom 

mjesečno. 

Glomazni otpad sakuplja se tri puta 

godišnje sukladno rasporedu davatelja 

javne usluge od čega je jedan odvoz 

besplatan. 

6. POPIS ADRESA RECIKLAŽNOG I 

MOBILNOG RECIKLAŽNOG 

DVORIŠTA 

Članak 14. 

Reciklažno dvorište nalazi se na 

lokaciji Cubinec 30 u Križevcima i mogu 

ga koristiti bez naknade korisnici usluge s 

područja Grada Križevaca. 

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 

objavljeno je na web stranici davatelja 

javne usluge. 

Lokacije i vrijeme rada mobilnog 

reciklažnog dvorišta objavljuje se na web 

stranici davatelja javne usluge (termini 

sakupljanja), odnosno na drugi prikladan 

način dostupan korisnicima javne usluge. 

7. NAČIN PROVEDBE JAVNE 

USLUGE I USLUGE POVEZANE S 

JAVNOM USLUGOM 

Članak 15. 

 Svakom korisniku usluge osigurana 

je mogućnost odvojene predaje otpada na 

njegovom obračunskom mjestu (na adresi 

korisnika) te korištenje reciklažnog 

dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta i 

odvoz glomaznog otpada. 

 Odvojena primopredaja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada obavlja se putem 

standardnih spremnika kod korisnika 

usluge, na način da se otpadni papir i 

karton prikuplja odvojeno od 

biorazgradivog komunalnog otpada. 

 Korisnik koji se odluči za kućno 

kompostiranje biootpada  mora osigurati 

komposter ili kompostište te to potvrditi 

potpisom Izjave. 

 Davatelj usluge povremeno će vršiti 

kontrolu sljedećih činjenica: 

- da li korisnik usluge stvarno 

kompostira 

- da li korisnik usluge u ostale 

spremnike koji nisu namijenjeni 

odlaganju biootpada odlaže 

biootpad 

Ukoliko je davatelju usluge 

onemogućena kontrola ili se kontrolom 

utvrdi jedna od gore navedenih činjenica, 

davatelj javne usluge će korisniku usluge 

dodijeliti spremnik za sakupljanje 

biootpada, te nakon toga naplaćivati uslugu 

sukladno važećem cjeniku. 

 Svakom korisniku usluge 

omogućeno je sakupljanje papira i kartona, 

otpadne plastike, otpadnog metala i drugih 

vrsta koje su namijenjene recikliranju na 

obračunskom mjestu korisnika usluge. 

 Na zahtjev korisnika usluge pružaju 

se sljedeće usluge: 

- preuzimanje većih količina 

miješanog ili biorazgradivog 

komunalnog otpada od ugovorenih 

uz plaćanje troškova sukladno 

Cjeniku davatelja javnih usluga 
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- preuzimanje većih količina 

glomaznog otpada od ugovorenih 

količina uz plaćanje troškova 

sukladno Cjeniku davatelja javnih 

usluga 

8. OBVEZE DAVATELJA JAVNE 

USLUGE I USLUGE POVEZANE S 

JAVNOM USLUGOM 

Članak 16. 

 Davatelj javne usluge i davatelj 

usluge povezane s javnom uslugom dužan 

je: 

- osigurati korisniku usluge 

spremnik za primopredaju 

miješanog komunalnog otpada, 

biorazgradivog komunalnog 

otpada i reciklabilnog komunalnog 

otpada 

- preuzimati sadržaje spremnika 

sukladno dinamici određenoj 

člankom 13. ove Odluke  

- označiti spremnik oznakom 

- dostaviti korisniku usluge 

Obavijest o prikupljanju miješanog 

komunalnog otpada, 

biorazgradivog komunalnog 

otpada i reciklabilnog komunalnog 

otpada 

- preuzeti sadržaj spremnika od 

korisnika usluge 

- odgovarati za sigurnost, redovitost 

i kvalitetu javne usluge i usluge 

povezane s javnom uslugom 

- osigurati provjeru da otpad 

odložen u spremniku prilikom 

primopredaje odgovara vrsti 

otpada čija se primopredaja 

obavlja 

- voditi evidenciju o preuzetim 

količinama otpada,  

- osigurati uvjete kojima se 

ostvaruje pojedinačno korištenje 

javne usluge uključivo i kad više 

korisnika koristi zajednički 

spremnik. 

9. OBVEZE KORISNIKA USLUGE 

Članak 17. 

Korisnik usluge dužan je: 

- koristiti javnu uslugu i predati 

miješani komunalni otpad i 

biorazgradivi komunalni otpad 

davatelju javne usluge na području 

na kojem se nalazi nekretnina 

korisnika usluge, osim u slučaju 

kada posjeduje vlastiti komposter 

ili kompostište tada se izuzima iz 

obveze predavanja biootpada 

davatelju javne usluge 

- omogućiti davatelju javne usluge 

pristup spremniku na mjestu 

primopredaje u slučaju kad mjesto 

primopredaje nije na javnoj 

površini, u suprotnom davatelj 

javne usluge obračunat će naknadu 

za izvršenje dodatne usluge 

iznošenja spremnika 

- postupati s otpadom na 

obračunskom mjestu korisnika 

usluge na način kojim se ne dovodi 

u opasnost ljudsko zdravlje i ne 

dovodi do rasipanja otpada oko 

spremnika i ne uzrokuje pojavu 

neugode drugoj osobi zbog mirisa 

otpada 

- odgovarati za postupanje s 

otpadom i spremnikom na 

obračunskom mjestu korisnika 

usluge sukladno Zakonu o 

održivom gospodarenju otpadom, 

Uredbi o komunalnom otpadu i 

ovoj Odluci 

- zajedno s ostalim korisnicima 

usluge na istom obračunskom 

mjestu odgovarati za obveze 

nastale zajedničkim korištenjem 

spremnika sukladno Zakonu o 

održivom gospodarenju otpadom, 

Uredbi o komunalnom otpadu i 

ovoj Odluci 

- sav komunalni otpad predati na 

odvoz isključivo u 

standardiziranim spremnicima za 

otpad 

- predavati biorazgradivi komunalni 

otpad, reciklabilni komunalni 

otpad, problematični otpad i 
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glomazni otpad odvojeno od 

miješanog komunalnog otpada 

- predavati problematični otpad u 

reciklažno dvorište ili mobilno 

reciklažno dvorište 

- spremnike za otpad prati i 

održavati u čistom stanju 

10. CIJENA JAVNE USLUGE 

Članak 18. 

 Cijena javne usluge plaća se radi 

pokrića troškova sukladno Zakonu o 

održivom gospodarenju otpadom i Uredbi 

o komunalnom otpadu. 

 Cijena javne usluge određuje se 

sukladno volumenu spremnika za miješani 

komunalni otpad i broju pražnjenja 

spremnika. 

 Strukturu cijene javne usluge čini: 

- cijena obavezne minimalne javne 

usluge 

- cijena javne usluge za količinu 

predanog miješanog komunalnog 

otpada 

- cijena ugovorne kazne 

Članak 19. 

 Formula za izračun cijene javne 

usluge: 

 C- cijena javne usluge za količinu 

predanog miješanog komunalnog otpada 

izražena u kunama 

CMJUK – cijena obavezne 

minimalne javne usluge s vlastitim 

kompostištem 

CMJUS  – cijena obavezne 

minimalne javne usluge sa sakupljanjem 

BKO (biorazgradivog  komunalnog 

otpada) 

 JCVM – jedinična cijena za 

pražnjenje volumena spremnika miješanog 

komunalnog otpada izražena u kunama 

sukladno Cjeniku  

 BPM – broj pražnjenja spremnika 

miješanog komunalnog otpada u 

obračunskom razdoblju sukladno podacima 

u evidenciji 

U – udio korisnika usluge u 

korištenju spremnika 

UK – cijena ugovorne kazne 

 

Cijena sa kompostištem: 

 

C= CMJUK+(JCVM x BPM x 

U)+UK 

 

Cijena sa sakupljanjem 

biorazgradivog komunalnog otpada: 

 

C= CMJUS+(JCVM x BPM x 

U)+UK 

Članak 20. 

 Cijena obvezne minimalne javne 

usluge je dio cijene javne usluge koju je 

korisnik usluge dužan platiti davatelju 

usluge za obračunsko mjesto, a pokriva sve 

troškove funkcioniranja sustava 

gospodarenja otpadom osim troškova 

obrade miješanog komunalnog otpada. 

 Iznimno, od plaćanja cijene javne 

usluge oslobođeni su korisnici usluge koji 

trajno ne koriste nekretninu sukladno 

članku 25. ove Odluke. 

 Obvezna minimalna javna usluga je 

dio javne usluge koju je potrebno osigurati 

kako bi sustav sakupljanja komunalnog 

otpada mogao ispuniti svoju svrhu 

poštujući pritom obvezu o osiguranju 

primjene načela „onečišćivač plaća“, 

ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, 

redovitost i kvalitetu pružanja javne 

usluge. 

Članak 21. 

 Za korištenje većih spremnika od 

5,7,10 m³ i press kontejnera pravne osobe 

mogu ugovoriti cijenu po odvozu, a u 

cijenu su uključeni svi troškovi. 

Članak 22. 

 Cijena javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada 

određena je cjenikom davatelja javne 

usluge za koji je dobivena suglasnost 

gradonačelnika Grada Križevaca. 
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 Cjenik javne usluge nije sastavni 

dio ove Odluke. 

11. NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA 

KORISNIKA USLUGA 

Članak 23. 

Kad jedan korisnik usluge 

samostalno koristi spremnik, udio 

korisnika usluge u korištenju spremnika je 

jedan.  

Kad više korisnika usluge 

zajednički koriste spremnik, zbroj udjela 

svih korisnika, određenih međusobnim 

sporazumom ili prijedlogom davatelja 

javne usluge, mora iznositi jedan. 

Minimalno zaduženi volumen po 

korisniku iznosi 80 litara. 

Davatelj javne usluge će u Izjavi 

predložiti udio korisnika usluge u 

korištenju zajedničkog spremnika koji im 

je dodijeljen. 

U slučaju kada nije postignut 

sporazum o udjelu korisnika usluge u 

korištenju zajedničkog spremnika, odnosno 

davatelj javne usluge o tome nije 

pravovremeno obaviješten, primjenjivat će 

se onaj udio korisnika usluge koji je 

predložio davatelj usluge. 

Članak 24. 

Promjena volumena i promjena 

pojedinačnog udjela zaduženja dostavlja se 

na propisanom obrascu davatelja javne 

usluge potpisanom od strane predstavnika 

suvlasnika, ukoliko je postignut dogovor o 

zajedničkom nastupanju prema davatelju 

javne usluge ili potpisom većine glasova 

suvlasnika ako nije postignut dogovor o 

zajedničkom nastupanju, pri čemu mora 

biti ispunjen kriterij iz članka 23. stavak 2. 

ove Odluke. 

Ovakva izmjena primijenit će se u 

idućem obračunskom razdoblju. 

12. NEKRETNINA KOJA SE TRAJNO 

NE KORISTI 

Članak 25. 

Nekretnina koja se trajno ne koristi je 

nekretnina za koju je utvrđeno da se ne 

koristi na temelju očitovanja vlasnika 

nekretnine uz predočenje dokumentacije na 

zahtjev davatelja javne usluge. 

Prilikom podnošenja zahtjeva za 

odjavu javne usluge zbog nekorištenja 

nekretnine, korisnik usluge je dužan vratiti 

zadužene spremnike i podmiriti financijske 

obveze prema davatelju javne usluge. 

Davatelj javne usluge povremeno će 

kontrolirati status odjavljene nekretnine. 

Ukoliko se utvrdi da korisnik usluge 

koristi odjavljenu nekretninu, obračunat će 

mu se Ugovorna kazna sukladno Cjeniku 

davatelja javne usluge. 

13. PRIHVATLJIVI DOKAZ 

IZVRŠENJA JAVNE USLUGE ZA 

POJEDINOG     

      KORISNIKA USLUGE 

Članak 26. 

 Prihvatljivi dokaz izvršenja javne 

usluge za pojedinog korisnika usluge 

predstavlja evidencija davatelja javne 

usluge o pruženoj usluzi (evidencija o 

pražnjenju spremnika tijekom obračunskog 

razdoblja putem barkoda) za pojedinog 

korisnika usluge. 

 Evidencija sadrži i sve podatke o 

korisniku usluge, obračunskom mjestu, 

datumu i vremenu sakupljanja otpada te 

koordinate mjesta sakupljanja otpada 

dobivene digitalnim putem. 

 Korisnik usluge može na zahtjev 

dobiti ispis evidencije odvoza otpada. 

14. IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA 

JAVNE USLUGE 

Članak 27. 

Korisnik usluge dužan je dostaviti 

davatelju javne usluge Izjavu o načinu 

korištenja javne usluge. Izjava sadržava 

sve podatke sukladno članku 14. Uredbe o 

komunalnom redu, a sam sadržaj i izgled 

Izjave propisan je dodatkom II. ove 

Odluke. 
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Korisnik usluge je dužan vratiti 

davatelju javne usluge 2 primjerka 

potpisane Izjave u pisanom obliku u roku 

15 dana od dana zaprimanja iste (poštom, 

elektroničkim putem, osobno). 

Davatelj javne usluge nakon 

zaprimanja Izjave dužan je vratiti korisniku 

usluge jedan ovjereni primjerak Izjave u 

roku 8 dana od dana zaprimanja. 

Davatelj javne usluge je dužan 

primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo 

korisnik usluge (stupac: očitovanje 

korisnika usluge) kada je taj podatak u 

skladu sa Zakonom o održivom 

gospodarenju otpadom, Uredbom o 

gospodarenju komunalnim otpadom i 

ovom Odlukom. 

Iznimno davatelj javne usluge 

primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo 

davatelj javne usluge (stupac: prijedlog 

davatelja javne usluge) u sljedećem 

slučaju: 

- kad  korisnik usluge ne dostavi 

davatelju javne usluge izjavu u roku 

od 15 dana od dana zaprimanja iste, 

- kad više korisnika usluge koristi 

zajednički spremnik, a među 

korisnicima usluge nije postignut 

dogovor o udjelima korištenja 

zajedničkog spremnika na način da 

zbroj svih udjela čini jedan, 

primjenjuje se prijedlog davatelja 

javne usluge koji je odredio 

volumen spremnika i udio korisnika 

usluge u korištenju zajedničkog 

spremnika. 

 

Korisnik usluge dužan je 

obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj 

promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 

dana od dana kad je nastupila promjena, 

kao i o svakoj drugoj namjeravanoj 

promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 

dana prije dana od kojeg će se 

primjenjivati namjeravana promjena.  

15. UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE 

USLUGE 

Članak 28. 

Ugovor  o korištenju javne usluge smatra 

se sklopljenim: 

1. kad korisnik usluge dostavi davatelju 

usluge Izjavu o načinu korištenja javne 

usluge ili 

2. prilikom prvog korištenja javne usluge 

ili zaprimanja na korištenje spremnika za 

primopredaju komunalnog otpada u slučaju 

kad korisnik usluge ne dostavi davatelju 

javne usluge Izjavu. 

Bitne sastojke ugovora čine ova 

Odluka, Izjava o načinu korištenja javne 

usluge i Cjenik javne usluge. 

Opći uvjeti ugovora s korisnicima 

usluge sadržani su u Prilogu 1. ove Odluke. 

16. UVJETI ZA POJEDINAČNO 

KORIŠTENJE JAVNE USLUGE 

Članak 29. 

 Davatelj usluge svim korisnicima 

osigurat će uvjete za pojedinačno 

korištenje spremnika za sakupljanje svih 

vrsta otpada. 

 Ukoliko nije moguće pojedinačno 

korištenje javne usluge, davatelj usluge 

omogućit će korisnicima zajedničko 

korištenje javne usluge. 

17. PROVEDBA UGOVORA O 

KORIŠTENJU JAVNE USLUGE U 

SLUČAJU                    

      NASTUPANJA POSEBNIH 

OKOLNOSTI (ELEMENTARNE 

NEPOGODE,      

      KATASTROFE I SL.) 

Članak 30. 

 U slučaju nastupanja posebnih 

okolnosti (elementarne nepogode, 

katastrofe i sl.) gradonačelnik Grada 

Križevaca će na temelju prijedloga 

Državnog ureda za zaštitu i spašavanje, 

Područni ured Koprivnica, posebnom 

Odlukom urediti način provedbe Ugovora 

o korištenju javne usluge kojom će se 

ovisno o nastalim posebnim okolnostima 

utvrditi prioriteti, vremenski okvir te opseg 
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pružanja javne usluge, a sukladno kojoj je 

dužan postupati davatelj usluge za vrijeme 

dok je navedena Odluka na snazi. 

Članak 31. 

Davatelj javne usluge se neće 

smatrati odgovornim za kašnjenja u 

ispunjenju ili neispunjenje obveza iz 

Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim 

i nepredvidivim okolnostima izvan njegove 

razumne kontrole, kao što su radnje 

građanskih ili vojnih tijela, ograničenja 

uvedena zakonom, požar, poplava, 

nepristupačnost obračunskom mjestu zbog 

neočišćenog snijega ili drugog razloga na 

koji davatelj javne usluge ne može utjecati, 

potres, eksplozija, rat, štrajkovi, lokalni ili 

nacionalni neredi i nemiri. 

 U slučaju nastupa takvih kašnjenja 

u ispunjenju ili neispunjenja, davatelj javne 

usluge će bez odgode o nastupu takvih 

okolnosti obavijestiti korisnike usluga 

putem mrežnih stranica ili na drugi 

prikladan način te se ispunjenje obveza 

davatelja javne usluge odgađa za vrijeme 

trajanja posebnih okolnosti.   

18. UGOVORNA KAZNA 

Članak 32. 

Ugovorna kazna je iznos koji je 

korisnik usluge dužan platiti davatelju 

javne usluge u slučaju kad je postupio 

protivno Ugovoru.  

Smatra se da je korisnik usluge 

postupio protivno Ugovoru:  

- ako je korisnik usluge podnio 

zahtjev za nekorištenje nekretnine, 

a istu je koristio, davatelj javne 

usluge će korisniku usluge 

obračunati jednokratno ugovornu 

kaznu 

- ako korisnik usluge odlaže u 

spremnik otpad koji tu ne pripada, 

obračunat će se ugovorna kazna 

jednokratno po odvozu 

- ako korisnik usluge  Izjavom iz 

članka 27. ove Odluke potvrdi da 

kompostira kod kuće, a davatelj 

usluge terenskom provjerom utvrdi 

da korisnik usluge navedeno ne radi 

već biootpad predaje u ostale 

spremnike 

- ako korisnik usluge ošteti ili uništi 

spremnik za komunalni otpad 

ugovorna kazna obračunat će se 

jednokratno  

Kada više korisnika usluge koristi 

zajednički spremnik, nastalu obvezu 

plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad 

se ne utvrdi odgovornost pojedinog 

korisnika snose svi korisnici usluge 

koji koriste zajednički spremnik 

sukladno udjelima u korištenju 

spremnika.  

Iznos ugovorne kazne za pojedino 

postupanje definira se u Cjeniku 

davatelja javne usluge. 

19. NAČIN PODNOŠENJA 

PRIGOVORA I POSTUPANJE PO 

PRIGOVORU    

      GRAĐANA NA NEUGODU 

UZROKOVANU SUSTAVOM 

SAKUPLJANJA    

      OTPADA 

Članak 33. 

Davatelj usluge dužan je omogućiti 

korisnicima usluge podnošenje prigovora 

na neugodu uzrokovanu sustavom 

sakupljanja komunalnog otpada pisanim 

putem na adresu davatelja usluge, 

elektroničkim putem ili usmeno na 

zapisnik u sjedištu davatelja usluge. 

Davatelj javne usluge dužan je na 

prigovore odgovoriti u roku 15 (petnaest) 

dana od dana zaprimanja prigovora. 

20. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 

ODREDBE 

Članak 34. 

 Davatelj usluge obvezuje se ispuniti 

tehničko – tehnološke uvjete naplate 

odvoza otpada po volumenu spremnika na 

cijelom području Grada Križevaca 

najkasnije do 1. studenog 2018. godine. 
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 Do ispunjenja uvjeta iz stavka 1. 

ovog članka, naplata javne usluge 

naplaćivat će se prema dosadašnjem načinu 

naplate.  

Članak 35. 

Stupanjem na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o obvezatnom 

korištenju komunalne usluge održavanja 

čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje 

i odvoz komunalnog otpada ("Službeni 

vjesnik Grada Križevaca" broj 7/10). 

Članak 36. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Službenom vjesniku 

Grada Križevaca. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

KRIŽEVACA 

KLASA: 351-01/18-01/1 

URBROJ: 2137/02-02/07-18-1 

Križevci, 30. siječnja 2018. 

PREDSJEDNIK 

Marko Katanović, v.r. 

PRILOG 1. 

OPĆI UVJETI 

 ugovora o korištenju javne usluge  

prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i  biorazgradivog komunalnog 

otpada 

(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) 

Članak 1. 

Općim uvjetima ugovora utvrđuju 

se međusobni odnosi davatelja javne 

usluge i korisnika usluge koji proizlaze iz 

Ugovora o pružanju javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

i biorazgradivog komunalnog otpada te 

povezane usluge odvojenog prikupljanja 

otpadnog papira, metala, stakla, plastike, 

tekstila, problematičnog otpada i krupnog 

(glomaznog) otpada (u daljnjem tekstu: 

Ugovor).  

Članak 2. 

 Ugovorom se davatelj javne usluge 

obvezuje korisniku usluge na području 

pružanja javne usluge, pružati uslugu 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

i biorazgradivog komunalnog otpada te 

povezane usluge odvojenog prikupljanja 

otpadnog papira, metala, stakla, plastike, 

tekstila, problematičnog otpada i krupnog 

(glomaznog) otpada, u skladu sa ovim 

Općim uvjetima ugovora. 

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na 

sve korisnike usluge koji zaključe Ugovor 

s davateljem javne usluge.   

Članak 3. 

 Ugovor se sklapa za svako 

obračunsko mjesto te je korištenje javne 

usluge obavezno za sva kućanstva i sve 

vlasnike i/ili korisnike poslovnih prostora 

na području Grada Križevaca te su dužni s 

davateljem usluge zaključiti Ugovor.  

 Osim u slučaju promjene 

vlasništva/korištenja nekretnine (najam, 

zakup) te razloga utvrđenog u članku 13. 

Uredbe (nekretnina koja se trajno ne 

koristi), korisnik usluge ne može otkazati 

Ugovor, tj. korištenje javne usluge, a sve 

dok koristi javnu uslugu dužan je plaćati 

cijenu javne usluge, sukladno 

ispostavljenim računima davatelja usluge. 

Članak 4. 

Korisnici usluge javnu uslugu 

ugovaraju zaključenjem Ugovora sukladno 

Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 

(u daljnjem tekstu: Zakon), Uredbi o 

gospodarenju komunalnim otpadom (u 

daljnjem tekstu: Uredba) i Odluci o načinu 

pružanja usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: 

Odluka).  

 Ugovor se smatra sklopljenim: 

1. kad korisnik usluge dostavi davatelju 

javne usluge Izjavu ili 

2. prilikom prvog korištenja javne usluge 

ili zaprimanja na korištenje spremnika 

za primopredaju komunalnog otpada u 
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slučaju kad korisnik usluge ne dostavi 

davatelju javne usluge Izjavu. 

Zaključenjem Ugovora korisnik 

usluge pristaje na primjenu odredbi ovih 

Općih uvjeta.   

Ugovori s korisnicima usluge 

zaključuju se na neodređeno vrijeme.  

Članak 5. 

Cijena javne usluge utvrđuje se 

Cjenikom javne usluge kojeg donosi i 

mijenja davatelj javne usluge sukladno 

odredbama Zakona, Uredbe i Odluke.  

Korisnik usluge je dužan plaćati cijenu 

javne usluge na temelju računa koji mu 

ispostavlja davatelj javne usluge. 

Korisnik se obvezuje podmiriti 

račun u roku dospijeća plaćanja. U slučaju 

zakašnjenja zaračunavaju se zatezne 

kamate u skladu s važećim propisima.  

Članak 6. 

Davatelj javne usluge i korisnik 

usluge imaju prava i obveze utvrđene 

Odlukom, Ugovorom i ovim Općim 

uvjetima.   

Davatelj usluge i korisnik usluge 

(vlasnik ili korisnik nekretnine) sklapaju 

Ugovor na način određen čl.4. st.2. ovih 

Općih uvjeta. 

Pisani oblik Ugovora nije pretpostavka 

nastanka ugovornog odnosa između 

davatelja javne usluge i korisnika usluge, a 

niti pretpostavka valjanosti nastalog 

ugovora posebice u slučajevima kada se 

usluga od strane davatelja javne usluge 

izvršava, a korisnik usluge neopravdano 

odbija potpisati Ugovor tj. dostaviti Izjavu. 

Članak 7. 

Postojeći korisnik usluge u slučaju bilo 

kakvih promjena podataka vezanih uz 

ugovorni odnos, a koje utječu na 

međusobne odnose između davatelja javne 

usluge i korisnika usluge dužan je iste 

prijaviti davatelju javne usluge najkasnije u 

roku od 15 dana od dana nastale promjene 

pisanim putem. 

 Korisnik usluge obvezan je obavijestiti 

davatelja javne usluge u roku od 15 dana o 

prestanku korištenja nekretnine (stan, kuća, 

poslovni prostor). Prestanak korištenja 

nekretnine prijavljuje se na obrascu 

zahtjeva uz predočenje dokumentacije 

(smrtni list, potvrda o smještaju u dom, 

potvrda o novom prebivalištu, raskid 

ugovora o najmu). 

U slučaju prenošenja obveze plaćanja s 

vlasnika nekretnine na korisnika 

nekretnine isti su dužni davatelju javne 

usluge podnijeti obrazac Zahtjeva o 

prijenosu obveze podmirenja troškova 

javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada ovjerenog kod javnog 

bilježnika, Ugovor o zakupu ili najmu i 

Izvod iz sudskog registra. Korisnik 

nekretnine dužan je dostaviti i bjanko 

zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika. 

Svaka promjena koja se prijavljuje u 

mjesecu obračunskog razdoblja nastale 

promjene, a koja za posljedicu ima 

nekorištenje nekretnine, prihvaća se bez 

obveze plaćanja usluge u tom 

obračunskom razdoblju. 

Promjene koje su prijavljene nakon 

obračunskog razdoblja isključuju 

mogućnost retroaktivnog oslobađanja 

obveze plaćanja javne usluge za period 

obračunskog razdoblja nakon nastale 

promjene. Prilikom promjene svi dospjeli 

računi moraju biti plaćeni.  

Prilikom konačnog prestanka korištenja 

javne usluge (promjena nositelja prava 

vlasništva nekretnine, prestanka postojanja 

građevine i sl.), korisnik usluge (dotadašnji 

vlasnik nekretnine) je dužan platiti sve do 

tada zaprimljene račune, razdužiti 

zadužene spremnike i tek tada se može 

brisati iz evidencije davatelja javne usluge 

o preuzetom komunalnom otpadu. 

Članak 8. 

Korisnik usluge dužan je spremnike za 

komunalni otpad na dan sakupljanja i 

odvoza otpada iznijeti na javnu površinu 

uz prometnicu, odnosno na mjesto na 

kojem je moguće isprazniti sadržaj 
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spremnika u specijalno vozilo za odvoz 

otpada i to do 15 sati za područje grada 

Križevaca te do 7 sati za područje 

prigradskih naselja u kojima davatelj javne 

usluge obavlja navedenu uslugu. 

Članak 9. 

 Davatelj javne usluge jedini ima 

isključivo pravo raspolaganja otpadom 

odloženim u i pored spremnika. 

Članak 10. 

Sav odloženi komunalni otpad 

mora se nalaziti u namjenskim 

spremnicima s logotipom davatelja javne 

usluge, a poklopac spremnika  mora biti 

zatvoren.  

Korisnici usluge kojima volumen 

otpada premašuje volumen spremnika koji 

su zadužili, višak otpada moraju odložiti u 

doplatne vreće volumena 120 l za 

sakupljanje miješanog komunalnog otpada 

odnosno biootpada ili u besplatne vreće od 

120 l ukoliko se radi o spremniku za 

reciklabilni otpad. 

Kroz cijenu doplatne vreće 

korisnici usluge plaćaju javnu uslugu 

prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

otpada. 

Otpad odložen pokraj spremnika, a 

koji nije odložen u tipske vreće s 

logotipom davatelja usluge neće biti 

preuzet. 

Članak 11. 

 Korisnici javne usluge prijavljuju 

potrebu za odvozom krupnog (glomaznog) 

otpada popunjavanjem kupona prema 

predloženim datumima koji se nalaze u 

Kalendaru odvoza otpada ili na mrežnoj 

stranici davatelja javne usluge. 

Kalendar odvoza otpada korisnici 

dobivaju na kraju kalendarske godine za 

iduću kalendarsku godinu. 

Popunjene kupone korisnici usluge 

dostavljaju davatelju usluge najkasnije 2 

dana prije termina odvoza. 

Korisnici usluge mogu naručiti 

odvoz krupnog (glomaznog) otpada van 

termina otisnutih na kuponima, ali u tom 

slučaju plaćaju prijevoz i zbrinjavanje 

prema cjeniku davatelja javne usluge. 

Članak 12. 

Otpad rasut prilikom iznošenja 

spremnika na javnu površinu korisnik 

usluge dužan je sam očistiti.  

Prostor za smještaj spremnika,  kao i 

sam spremnik za miješani komunalni otpad 

dužni su održavati i čistiti  korisnici 

usluge.  

Korisnici usluge dužni su očistiti snijeg 

i led kako bi omogućili radnicima davatelja 

javne usluge nesmetano rukovanje 

spremnicima za odlaganje otpada. 

Članak 13. 

Zabranjeno je  svako prebiranje po 

otpadu u spremnicima za komunalni otpad 

i odnošenje otpada iz njih na javnoj 

površini. 

Zabranjeno je oštećivati spremnike za 

odlaganje komunalnog otpada, odlagati u 

njih žar ili vrući pepeo, otpadna ulja, 

baterije i akumulatore, gume, električni i 

elektronički otpad, lijekove, građevinski 

otpad, glomazni otpad i ostali 

problematični otpad kao i druge zabranjene 

tvari sukladno Zakonu i Odluci te ostalim 

propisima koji reguliraju gospodarenje 

otpadom.  

Članak 14. 

Davatelj javne usluge ne odgovora za 

nestanak spremnika za odlaganje 

miješanog komunalnog otpada koji je 

zadužio korisnik usluge. 

Davatelj javne usluge ne odgovara za 

neovlašteno korištenje spremnika od strane 

trećih osoba već je svaki korisnik usluge 

dužan osigurati da njemu dodijeljene 

spremnike ne koriste neovlašteno treće 

osobe.   

U slučaju otuđenja, oštećenja ili 

uništenja spremnika od strane korisnika 

usluge trošak nabave novog spremnika 

snosit će korisnik usluge na način da mu se 
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obračuna u cijenu usluge ugovorna kazna 

iz članka 32. Odluke.  

Članak 15. 

Davatelj javne usluge dužan je 

pažljivo rukovati posudama za odlaganje 

otpada, tako da se iste ne oštećuju, a 

odloženi otpad ne rasipa i ne onečišćava 

okolinu. Svako onečišćivanje i oštećenje 

prouzrokovano skupljanjem i odvozom 

otpada isti su dužni odmah otkloniti. 

Nakon pražnjenja posuda za odlaganje 

otpada davatelj javne usluge dužan ih je 

vratiti na mjesto na kojem su bile i 

zatvoriti poklopac. 

U slučaju da je dokazano da je 

oštećenje spremnika za odlaganje 

komunalnog otpada uzrokovao davatelj 

usluge trošak nabave istih snosit će 

davatelj usluge. 

Završne odredbe 

Članak 16. 

Svi dodatni dogovori i pravno 

relevantne izjave ugovornih strana su 

valjane jedino ukoliko su učinjene u 

pisanom obliku.  

Ukoliko bilo koja odredba Ugovora 

i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništava, 

nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati 

na ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta 

te će se ostatak Ugovora odnosno Općih 

uvjeta primjenjivati u najvećem mogućem 

opsegu dozvoljenim zakonom. U tom 

slučaju, ugovorne strane će bez odgode 

ponovno utvrditi odgovarajuću odredbu 

koja će zamijeniti takvu ništavu, nevaljanu 

ili neprovedivu odredbu, a koja nova 

odredba će biti najbliža namjeri ugovornih 

strana koju su imali prilikom dogovaranja 

ništave, nevaljane ili neprovedive odredbe.  

Neizvršavanje bilo kojeg prava 

danog ugovornoj strani na temelju 

Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta neće se 

smatrati odricanjem takve ugovorne strane 

od tog prava. Bilo kakvo odricanje od 

prava danog ugovornoj strani na temelju 

ovog Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta mora 

biti dano izričito i u pisanom obliku. 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju 

da će sve eventualne sporove koji proizlaze 

iz ili su u svezi Ugovora pokušati riješiti 

mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, 

ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno 

nadležnog suda u Bjelovaru. 

 

 

 

3.  Temeljem članka 31. stavka 

2. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom (Narodne 

Novine broj: 94/13, 73/17)  i 

članka 18. Statuta Grada Križevaca 

("Službeni vjesnik Grada 

Križevaca broj 4/09, 1/13 i 1/16) 

Gradsko vijeće Grada Križevaca 

na 7. sjednici održanoj 30. siječnja 

2018. godine, donijelo je 

ODLUKU 

o dodjeli obavljanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog i 

biorazgradivog komunalnog otpada  

I. 

 Poslovi obavljanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog i 

biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Grada Križevaca dodjeljuju se 

Komunalnom poduzeću d.o.o., Drage 

Grdenića 7, OIB: 87214344239. 

II. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom 

vjesniku Grada Križevci“.  

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

KRIŽEVACA 

KLASA: 351-01/18-01/1 

URBROJ: 2137/02-02/07-18-1 

Križevci, 30. siječnja 2018. 

PREDSJEDNIK 

Marko Katanović, v.r. 

 

4.  Na temelju članka 35. 

stavka 8. Zakona o vlasništvu i 
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drugim stvarnim pravima 

("Narodne novine" broj 91/96, 

68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 

129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 

146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 

152/14), Članka 12. Zakona o 

upravljanju i raspolaganju 

imovinom u vlasništvu Republike 

Hrvatske ("Narodne novine" broj 

94/13, 18/16 i 89/17) i članka 18. 

Statuta Grada Križevaca 

("Službeni vjesnik Grada 

Križevaca" broj 4/09, 1/13. i 1/16) 

Gradsko vijeće Grada Križevaca 

na 7. sjednici održanoj  30. siječnja 

2018. donijelo je  

ODLUKU 

o usvajanju Plana upravljanja i 

raspolaganja imovinom Grada Križevaca 

u 2018. godini 

I. 

      Usvaja se Plan upravljanja i 

raspolaganja imovinom Grada Križevaca u 

2018. godini. 

II. 

Plan iz točke I. prilaže se ovoj Odluci 

i njezin je sastavni dio.  

III. 

Ova Odluka objavit će se u 

"Službenom vjesniku Grada Križevaca". 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

KRIŽEVACA 

KLASA:940-01/17-01/74 

URBROJ:2137/02-02/03-18-3 

Križevci, 30. siječnja 2018.  

PREDSJEDNIK 

Marko Katanović, v.r. 

 
 

5. PLAN UPRAVLJANJA I 

RASPOLAGANJA IMOVINOM 

GRADA KRIŽEVACA  ZA 2018. 

GODINU 

I. UVOD 

Tri su ključna i međusobno 

povezana dokumenta upravljanja i 

raspolaganja imovinom Grada Križevaca: 

Strategija upravljanja imovinom, Plan 

upravljanja i Izvješće o provedbi Plana 

upravljanja. Strategijom upravljanja 

imovinom Grada Križevaca za razdoblje 

2017.-2021. godine (Službeni Vjesnik 

Grada Križevaca broj: 1/17), određeni su 

srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja 

nekretninama, uvažavajući pritom 

gospodarske i razvojne interese Grada. 

Pojedinačnim godišnjim planovima 

upravljanja imovinom Grada, određuju su 

kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja, 

a sve u svrhu provođenja Strategije. 

Zakonom o upravljanju i 

raspolaganju imovinom u vlasništvu 

Republike Hrvatske (»Narodne novine«, 

broj 94/13 i 18/16), propisana je obveza 

donošenja Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Republike Hrvatske. Kako se 

sukladno članku 34.st.6. Zakona o 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 

22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 

141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 

152/14) na pravo vlasništva jedinica 

lokalne samouprave na odgovarajući način 

primjenjuju pravila o vlasništvu Republike 

Hrvatske, to se načelo upravljanja 

imovinom u vlasništvu Države treba 

dosljedno i u cijelosti primjenjivati i na 

imovinu jedinica lokalne samouprave. 

 Plan upravljanja imovinom u 

vlasništvu Grada Križevaca za 2018. 

godinu, sastoji se od deset poglavlja prateći 

u tome strukturu utvrđenu Uredbom o 

obveznom sadržaju Plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 

(»Narodne novine«, broj 24/14). 

Poglavljima godišnjih planova definiraju 

se kratkoročni ciljevi, pružaju izvedbene 

mjere, odnosno specificiraju se aktivnosti 

za ostvarenje ciljeva, te određuju smjernice 

upravljanja, a sve u svrhu učinkovitog 

upravljanja i raspolaganja imovinom 

Grada. 
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II. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA 

TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I 

USTANOVAMA U VLASNIŠTVU 

GRADA KRIŽEVACA 

 Grad Križevci je suvlasnik udjela u 

slijedećim trgovačkim društvima: 

- Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci 

(76,5 %) 

- Križevački poduzetnički centar d.o.o. 

(100 %) 

- Radio Križevci d.o.o. (40,80 %) 

 Navedenim trgovačkim društvima 

sukladno vlasničkom udjelu upravlja Grad 

Križevci putem svojih predstavnika, a u 

skladu sa Zakonom o trgovačkim 

društvima i ostalim propisima. 

 Grad Križevci je osnivač slijedećih 

ustanova sa 100 % udjelom vlasništva 

Grada: 

1. Pučko otvoreno učilište Križevci 

2. Gradska knjižnica  Franjo Marković 

Križevci 

3. Gradski muzej Križevci 

4. Osnovna Škola Ljudevita Modeca 

Križevci 

5. Osnovna Škola Vladimir Nazor 

Križevci 

6. Centar za odgoj, obrazovanje i 

rehabilitaciju 

7. Dječji vrtić Križevci 

8. Glazbena škola Alberta Štrige  

Križevci 

9. Javna vatrogasna postrojba  Grada 

Križevaca 

 Upravljanje trgovačkim društvima i 

ustanovama u vlasništvu Grada Križevaca 

u narednoj godini obavljati će se 

transparentno i odgovorno, profesionalno i 

učinkovito u skladu sa Zakonom o 

trgovačkim društvima, što će se osiguravati 

kroz rad i izvještavanje predstavnika 

vlasnika u nadzornim odborima i 

skupštinama trgovačkih društava te 

uspostavom unutarnjih revizija i nadzora. 

Tijekom 2018. godine Grad Križevci 

će u okviru upravljanja vlasničkim udjelom 

trgovačkih društava obavljati sljedeće 

poslove: 

1. 1.kontinuirano prikupljati i analizirati 

izvješća o poslovanju dostavljena od 

trgovačkih društava. Kontrola nad 

dostavljenom dokumentacijom vrši se 

odmah po dostavi dokumentacije u 

Upravnom odjelu za gospodarstvo i 

financije; 

2. 2.ustrojiti Registar imenovanih članova 

nadzornih odbora i uprava društava, tj. 

upravnih vijeća i objavljivati podatke 

na internetskoj stranici Grada; 

3. 3.kontinuirano prikupljati i analizirati 

izvješća dostavljena od strane ustanova 

u vlasništvu Grada Križevaca. Kontrola 

nad dostavljenom dokumentacijom vrši 

se odmah po dostavi dokumentacije u 

Upravnom odjelu za gospodarstvo i 

financije; 

4. 4.sudjelovati u radu skupština 

trgovačkih društava čijim poslovnim 

udjelima upravlja Grad, 

5. 5.u suradnji s upravama trgovačkih 

društava iskazivati smjernice u ime 

Grada za budući razvoj trgovačkog 

društva, 

6. 6.jačanje sprečavanja korupcije u 

trgovačkim društvima i ustanovama u 

vlasništvu Grada Križevaca i 

minimaliziranje utjecaja politike radi 

osiguravanja ravnopravnosti na tržištu 

kako bi se izbjegli tržišni poremećaji, a 

ostvarili poslovni ciljevi društava. 

Osim gore navedenog tijekom 

2018. godine planira se finaliziranje 

procesa izdvajanja vodnih usluga iz 

Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci i 

osnivanje nove tvrtke Vodne usluge d.o.o.. 

Na prostoru bivših vojnih hangara 

na adresi Ulica Franje Tuđmana bb u 

Križevcima, uz sufinanciranje Europske 

unije Grad Križevci je izgradio objekt 

''Razvojni centar i tehnološki park 

Križevci'' koji je Odlukom Gradskog 

Vijeća dan na upravljanje trgovačkom 

društvu Križevački poduzetnički centar 

d.o.o. za razvoj poduzetništva. Grad će 

tijekom 2018. godine vršiti i nadalje 

aktivnosti u smislu monitoringa i stručne 

pomoći nad upravljanjem predmetnim 

objektom. 
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III. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA 

I RASPOLAGANJA POSLOVNIM 

PROSTORIMA I STANOVIMA 

Poslovni prostori su, prema 

odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji 

poslovnog prostora (»Narodne novine«, 

broj 125/11 i 64/15), poslovne zgrade, 

poslovne prostorije, garaže i garažna 

mjesta.  

 Grad Križevci planira na 

racionalan i učinkovit način upravljati 

poslovnim prostorima na način da oni 

poslovni prostori koji su potrebni Gradu 

budu stavljeni u funkciju koja će služiti 

njezinu racionalnijem i učinkovitijem 

funkcioniranju. Svi drugi poslovni prostori 

biti će biti ponuđeni na tržištu bilo u formi 

zakupa, bilo u formi njihove prodaje 

javnim natječajem. 

Slijedom navedenog, Grad 

Križevci u 2018. godini planira prodavati 

slijedeće poslovne prostore:  

1. poslovni prostor u I.Z. Dijankovečkog 

5 u Križevcima površine 162,66 m
2 

, 

početna cijena utvrđena od strane 

ovlaštenog vještaka sveukupno iznosi 

155.588,34 € plativo u kunama prema 

srednjem tečaju HNB-a na dan isplate, 

2. poslovni prostor u I.Z. Dijankovečkog 

10 u Križevcima, površine 131,70 m
2 

površine 298 m2. Početna cijena 

utvrđena od strane ovlaštenog vještaka  

sveukupno iznosi 132.201,34 € plativo 

u kunama prema srednjem tečaju HNB-

a na dan isplate, 

3. poslovni prostor u I.Z.Dijankovečkog 

18 u Križevcima ukupne površine 

332,95 m2. Početna cijena utvrđena od 

strane ovlaštenog vještaka sveukupno 

iznosi 100.616,18 € plativo u kunama 

prema srednjem tečaju HNB-a na dan 

isplate, 

 Svi navedeni natječaji za prodaju 

poslovnih prostora provoditi će se u 

krugovima, koji će se ponavljati, sve do 

prodaje nekretnina koje su predmet 

natječaja. Ponude za krugove će se 

predavati od prvog dana u mjesecu do 

dvadesetog dana u mjesecu, a otvaranje 

pristiglih ponuda obaviti će Povjerenstvo 

za raspolaganje nekretninama zadnji tjedan 

u mjesecu. 

Osim gore navedenih poslovnih 

prostora, ukoliko se iskaže interes za 

kupnju, nadležno tijelo, bilo gradonačelnik 

ili Gradsko Vijeće ovisno o vrijednosti 

poslovnog prostora može donijeti odluku o 

prodaji, te se raspisati javni natječaj 

sukladno Odluci o stjecanju i raspolaganju 

nekretninama u vlasništvu Grada 

Križevaca (Službeni Vjesnik Grada 

Križevaca broj 5/17). 

Nadalje, intenzivno se radi na tome 

da se za stambeno-poslovnu zgradu "Kino 

Kalnik" kroz nominaciju prema fondovima 

EU, osiguraju sredstva kako bi se stavila u 

funkciju gradskog kina. 

Grad temeljem Zakona o 

nasljeđivanju nasljeđuje imovinu smrću 

ostavitelja koji nema nasljednika ili su se 

isti odrekli prava na nasljedstvo, a čega se 

Grad ne može odreći. 

Grad odgovara za ostaviteljeve dugove do 

visine vrijednosti naslijeđene imovine, a  

predmet ovrhe radi ostvarenja ili 

osiguranja tražbina ostaviteljevih 

vjerovnika prema Gradu na koji je prešla 

ošasna ostavina mogu biti samo stvari i 

prava koja su sastavni dio ostavine  

Grad će tijekom 2018. godine raspolagati 

naslijeđenom imovinom na način da će je 

ponuditi na tržištu, te iz iznosa 

kupoprodajne cijene namirivati 

ostaviteljeve vjerovnike sukladno Zakonu 

o nasljeđivanju i Odluci o stjecanju i 

raspolaganju nekretninama u vlasništvu 

Grada Križevaca. 

Grad Križevci u 2018. godini 

planira nastaviti aktivnosti ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih društvenih domova i 

domova Dobrovoljnih vatrogasnih društava 

na području Grada Križevaca. Nakon 

njihove legalizacije otvorit će se prostor za 

njihovo priključenje na komunalnu 

infrastrukturu, ali i uređenje tih javnih 

građevina te mogućnost apliciranja na 

državne fondove ili na fondove EU. 

 Nadalje u 2018. godini i nadalje će 

se intenzivno raditi na upisu prava 

vlasništva društvenih domova na Grad 
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Križevci i domova DVD-a  na Dobrovoljna 

vatrogasna društva. 

 Za još preostale domove koji su u 

zemljišnim knjigama upisani kao 

vlasništvo Republike Hrvatske uputiti će se 

zahtjev za mirno rješenje spora nadležnom 

državnom odvjetništvu radi sklapanje 

nagodbe i povrata društvenih domova u 

vlasništvo Grada Križevaca, a domova 

DVD-a u vlasništvo Dobrovoljnih 

vatrogasnih društava. 

 Grad planira provoditi 

aktivnosti praćenja javnih natječaja 

vezanih za energetsku obnovu zgrada, 

te nominacije prema fondovima EU. 

 Nadalje, prema potrebi Grad planira 

provoditi investicijsko i redovito 

održavanje poslovnih prostora u svom 

portfelju. 

Grad će u 2018. godini provoditi 

aktivnosti racionalnog i učinkovitog 

upravljanja stanovima. Stanovi koji su 

prazni biti će ponuđeni na tržištu bilo u 

formi najma ili prodaje javnim natječajem. 

 Grad Križevci u 2018. godini što se 

tiče stanova planira slijedeće: 

1. Za stan u zgradi u Ulici Petra Zrinskog 

4 u Križevcima ukupne površine 47,95 

m2 će se i nadalje raspisivati natječaj 

za najam. Cijena slobodno ugovorene 

najamnine sukladno Odluci o visini 

slobodno ugovorene najamnine za 

stanove u vlasništvu Grada Križevaca 

od 11.05.2009. godine iznosi 16.53 

kn/m2. Predmetni stan će se i nadalje 

prodavati sa početnom cijenom 

utvrđenom od strane ovlaštenog 

vještaka u iznosu 28.828,77 € plativo u 

kunama prema srednjem tečaju HNB-a 

na dan isplate.  

2. Za stan u Ulici Petra Zrinskog 8a u 

Križevcima će se i nadalje raspisivati 

natječaj za najam. Cijena slobodno 

ugovorene najamnine iznosi 16.53 

kn/m2. 

3. Za jednosoban stan u prizemlju zgrade 

u Ulici Ante Starčevića 2 u 

Križevcima, površine 22,6 m2 (samo 

jedna prostorija, sanitarni čvor 

izdvojeno u zgradi i zajednički za više 

korisnika) će se raspisati javni natječaj 

za davanje socijalnog stana u najam 

sukladno Odluci o davanju u najam 

socijalnih stanova u vlasništvu Grada 

Križevaca (Službeni Vjesnik Grada 

Križevaca broj 3/16) kojoj cijena 

najma iznosi 1.53 kn/m2. 

4. Za stan u prizemlju zgrade u Ulici 

Drage Grdenića 24, površine 23,17 m2, 

će se raspisati javni natječaj za najam, 

po cijeni 16,53 kn/m2. 

5. Nadalje, do popunjenja ponavljati će se 

Javni natječaj za davanje u najam 

socijalnog stana u Cubincu, cijena 

najma iznosi 1.53 kn/m2 za jedan stan 

je sklopljen ugovor o najmu, tako da je 

još jedan ostao prazan. 

6. Do popunjenja ponavljati će se Javni 

natječaj za davanje u najam socijalnog 

stana u Donjoj Glogovnici 26 površine 

43,55 m2 cijena najma iznosi 1.53 

kn/m2. 

 Svi navedeni natječaji za prodaju 

stanova provoditi će se u krugovima, koji 

će se ponavljati, sve do prodaje nekretnina 

koje su predmet natječaja. Ponude za 

krugove će se predavati od prvog dana u 

mjesecu do dvadesetog dana u mjesecu, a 

otvaranje pristiglih ponuda obaviti će 

Povjerenstvo zadnji tjedan u mjesecu. 

 Osim gore navedenog stana za 

prodaju, ukoliko se iskaže interes za 

kupnju, nadležno tijelo, bilo gradonačelnik 

ili Gradsko Vijeće ovisno o vrijednosti  

stana može donijeti odluku o prodaji, te se 

raspisati javni natječaj sukladno Odluci o 

stjecanju i raspolaganju nekretninama u 

vlasništvu Grada Križevaca (Službeni 

Vjesnik Grada Križevaca broj 5/17). 

 Nadalje prema potrebi Grad planira 

provoditi investicijsko i redovito 

održavanje stanova u  svojem vlasništvu. 

 Nastaviti će se praćenje javnih 

natječaja vezano za energetsku obnovu 

zgrada. 

AKTI GRADA: 

 Odluka o zakupu i kupoprodaji 

poslovnog prostora u vlasništvu Grada 

Križevaca (Službeni vjesnik Grada 

Križevaca broj 4/2012, 8/2012) 
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 Program raspolaganja 

nekretninama u vlasništvu Grada 

Križevaca i nekretninama u vlasništvu 

Gradskih ustanova (Službeni Vjesnik 

Grada Križevaca broj 7/2011) 

 Odluka o stjecanju i raspolaganju 

nekretninama u vlasništvu Grada 

Križevaca (Službeni Vjesnik Grada 

Križevaca broj 5/2017) 

 Odluka o upravljanju, korištenju i 

održavanju društvenih domova Grada 

Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 

Križevaca” broj 1/16) 

 Odluka o podmirenju troškova u 

postupku ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih društvenih domova i domova 

Dobrovoljnih vatrogasnih društava na 

području Grada Križevaca (“Službeni 

vjesnik Grada Križevaca” broj 1/16) 

 Odluka o uvjetima, mjerilima te 

postupku za davanje u najam stanova u 

vlasništvu Grada Križevaca (Službeni 

Vjesnik Grada Križevaca broj 7/10) 

 Odluka o davanju u najam 

socijalnih stanova u vlasništvu Grada 

Križevaca (Službeni Vjesnik Grada 

Križevaca broj 3/16) 

 Odluka o visini slobodno 

ugovorene najamnine za stanove u 

vlasništvu Grada Križevaca od 

11.05.2009. godine 

IV. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA 

I RASPOLAGANJA ZEMLJIŠTEM 

U 2018. godini nastavlja se sa 

aktivnostima upravljanja i raspolaganja 

zemljištem u vlasništvu Grada koji 

podrazumijevaju stavljanje tog zemljišta u 

funkciju: prodajom, osnivanjem prava 

građenja ili prava služnosti, davanjem u 

zakup i drugim oblicima raspolaganja.  

U Programu raspolaganja 

nekretninama u vlasništvu Grada 

Križevaca i nekretninama u vlasništvu 

Gradskih ustanova (Službeni Vjesnik 

Grada Križevaca broj 7/11) nabrojana su 

zemljišta u vlasništvu Grada Križevaca za 

koje ne postoji interes da ostanu u 

vlasništvu Grada Križevaca, te će se ista 

prodavati ovisno o iskazanom interesu. Do 

trenutka prodaje, ista je moguće ovisno o 

iskazanom interesu dati u zakup. 

Zemljišta u vlasništvu jedinice 

lokalne samouprave se sukladno čl.7. 

Odluke o stjecanju i raspolaganju 

nekretninama u vlasništvu Grada 

Križevaca prodaju javnim natječajem i to 

usmenim javnim nadmetanjem 

(licitacijom) ili prikupljanjem pisanih 

ponuda u zatvorenim kovertama prema 

unaprijed utvrđenim uvjetima. 

Sukladno članku 19. Odluke o 

stjecanju i raspolaganju nekretninama u 

vlasništvu Grada Križevaca nekretnine se 

iznimno mogu prodati bez javnog natječaja 

i to po tržišnoj cijeni u slučajevima 

predviđenim posebnim zakonima, a 

osobito za potrebe formiranja građevinske 

čestice u skladu s lokacijskom dozvolom, 

detaljnim planom uređenja odnosno 

urbanističkim planom uređenja ili 

rješenjem o izvedenom stanju, 

prekoračenja međe građenjem dijela 

građevine u privatnom vlasništvu na 

zemljište u vlasništvu Grada, i kada se 

vlasnik susjednog zemljišta nalazi u 

posjedu dijela zemljišta u vlasništvu 

Grada. 

Što se tiče Javnog natječaja 

podnošenjem pisanih ponuda za kupnju 

neizgrađenog građevinskog zemljišta na 

području DPU-a Posrednji put u 

Križevcima, on će i u narednoj godini biti 

otvoren, odnosno biti će otvoren sve do 

prodaje svih zemljišta koja su predmet 

natječaja. Početna prodajna cijena za 

građevinsko zemljište iznosi: 
- ZONA A: kčbr. 1763/14, 1763/13, 

1765/9 i 1765/11 k.o. Križevci 30 €/m
2 

- ZONA B: kčbr. 1885/11, 1885/12, 

1885/2 i 1885/13 k.o. Križevci 21 €/m
2
 

 Ponude se predaju do svakog 

dvadesetog dana u mjesecu, a pregled i 

ocjena pristiglih ponuda biti će zadnji 

tjedan u mjesecu. 

Nadalje u 2018. godini ističe 

vremenski period od pet godina na koji su 

sklopljeni ugovori o zakupu vrtova, livada 

i oranica u vlasništvu Grada Križevaca 

temeljem Javnog natječaja za davanje u 
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zakup neizgrađenog građevinskog 

zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade, 

prikupljanjem pisanih ponuda od 

09.04.2013. godine. 

Slijedom navedenog u travnju se 

planira raspisivanje Javnog natječaja za 

davanje u zakup zemljišta u svrhu 

poljoprivredne obrade, odnosno vrtova, 

livada i oranica u vlasništvu Grada 

Križevaca na pet (5) godina, a zakupnina 

će se obračunavati sukladno Zaključku o 

visini zakupnine za neizgrađeno 

građevinsko zemljište koje se daje u zakup 

do privođenja namjeni od 05.12.2007. 

godine KLASA: 944-01/07-01/24 kojim 

početni iznos zakupnine iznositi će za 

vrtove po 1m2 1kn, za oranice po 1ha 

800,00 kn i za livade po 1ha 500,00 kn. 

U 2018. godini nastavlja se sa 

aktivnostima popunjavanja gospodarske 

zone Gornji Čret provedbom Javnog 

natječaja za prodaju ili osnivanje prava 

građenja na građevinskom zemljištu na 

području poduzetničke zone Gornji Čret.  

Predmet javnog natječaja za 

prodaju ili osnivanje prava građenja na 

području poduzetničke zone Gornji Čret je 

građevinsko zemljište kompletno 

opremljeno svom infrastrukturom, te se 

prema potrebama investitora, a u skladu sa 

Urbanističkim planom uređenja 

gospodarske zone Gornji Čret vrše 

parcelacije građevinskog zemljišta.  

Početna prodajna cijena prema natječaju za 

građevinsko zemljište iznosi  60 kn za m
2
, 

dok početna naknada bez PDV-a za 

osnivanje prava građenja na zemljištu u 

gospodarskoj zoni G. Čret iznosi 0,25 kn 

po m
2
 mjesečno za ukupnu površinu 

čestice na kojoj se ostvaruje pravo 

građenja.  

 Trenutno je u Gospodarskoj zoni 

Gornji Čret pet (5) poduzetnika sklopilo 

ugovore o kupoprodaji ili ugovore o pravu 

građenja.  

Što se tiče upravljanja javnim 

površinama, Grad u 2018. godini planira 

provoditi aktivnosti uređenja i održavanja 

parkirališta, autobusnih stajališta, staza i 

šetnica, trgova, parkova i zelenih površina. 

Isto je regulirano Programom održavanja 

komunalne infrastrukture na području 

Grada Križevaca u 2018. godini. 

 Korištenje javnih površina 

regulirano je Odlukom o komunalnom redu 

na području Grada Križevaca ("Službeni 

vjesnik Grada Križevaca" broj 6/04) na 

način da se iste mogu dati na korištenje u 

svrhu postave kioska, ljetnih terasa i dr. 

pokretnih naprava, te privremeno 

korištenje javnih površina. 

Tijekom mjeseca veljače otvoriti će 

se Javni poziv za podnošenje ponuda za 

postavu pokretnih naprava - ljetnih terasa 

sukladno Odluka o komunalnom redu na 

području Grada Križevaca ("Službeni 

vjesnik Grada Križevaca" broj 6/04). Na 

temelju zahtjeva korisnika, Upravni odjel 

za stambeno-komunalne djelatnosti će 

izdati rješenje za korištenje javne površine 

kojima će se utvrditi točna površina i 

vrijeme korištenja javne površine.  

Kao i do sada javne površine moći će se na 

temelju zahtjeva korisnika rješenjem dati 

na privremeno korištenje na koje će se 

naplaćivati porez na korištenje javnih 

površina sukladno Odluci o gradskim 

porezima ("Službeni vjesnik Grada 

Križevaca" broj 2/17). 

Nadalje, posao upisa prava 

vlasništva u zemljišnim knjigama je 

kontinuirani proces, koji će se nastaviti i 

tijekom 2018. godine, te Grad inicira 

uknjižbu prava vlasništva u svim 

slučajevima kada na bilo koji način dođe u 

saznanje da su određena zemljišta 

potencijalno vlasništvo Grada. 

AKTI GRADA: 

 Program raspolaganja 

nekretninama u vlasništvu Grada 

Križevaca i nekretninama u vlasništvu 

Gradskih ustanova (Službeni Vjesnik 

Grada Križevaca broj 7/11), 

 Generalni urbanistički plan Grada 

Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 

Križevaca" broj 3/05, 1/07, 1/09, 6/11, 

4/14), 

 Odluka o stjecanju i raspolaganju 

nekretninama u vlasništvu Grada 
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Križevaca (Službeni Vjesnik Grada 

Križevaca broj 5/17), 

 Zaključak o visini zakupnine za 

neizgrađeno građevinsko zemljište koje se 

daje u zakup do privođenja namjeni od 

05.12.2007. godine KLASA: 944-01/07-

01/24, 

 Program raspolaganja 

Gospodarskom zonom Gornji Čret 

(Službeni Vjesnik Grada Križevaca 5/13 i 

1/17), 

 Odluku o donošenju Urbanističkog 

plana uređenja gospodarske zone Gornji 

Čret (Službeni Vjesnik Grada Križevaca 

broj 1/09, 1/11, 4/14), 

 Zaključak o raspisivanju Javnog 

natječaja za prodaju ili osnivanje prava 

građenja na građevinskom zemljištu na 

području poduzetničke zone Gornji Čret 

(Službeni Vjesnik Grada Križevaca broj 

5/13), 

 Odluka o komunalnom redu na 

području Grada Križevaca ("Službeni 

vjesnik Grada Križevaca" broj 6/04), 

 Odluke o uvjetima korištenja javnih 

površina gradskih trgova i ulica u Staroj 

užoj gradskoj jezgri Grada Križevaca 

("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 

6/09) i 

 Odluka o gradskim porezima 

(“Službeni vjesnik Grada Križevaca” broj 

2/17) 

V. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA 

ZAŠTIĆENIM KULTURNIM 

OBJEKTIMA 

Što se tiče zaštićenih kulturnih 

objekata u 2018. godini planiraju se 

aktivnosti glede ishođenja projektne i 

građevinske dokumentacije i izvođenja 

radova onih nominiranih objekata za koje 

Ministarstvo kulture odobri sredstva. U 

rujnu 2017. godine Grad je predao prijave 

na Program zaštite i očuvanja kulturnih 

dobara Ministarstvu kulture, za sljedeće 

objekte: 

1. Križevci, Crkva sv. Ane – Pavlinski 

samostan - građevinska sanacija 

sjevernog pročelja objekta  

2. Križevci, Katedrala Presvetog Trojstva 

– radovi na uličnoj ogradi, faza III, 

3. Kuća Oštrić – izrada projektne 

dokumentacije, 

4. Kurija Zdenčaj – sanacija krovišta, 

5. Židovsko groblje– građevinska 

sanacija-1.faza-krovište i betonska 

ograda, 

6. Crkva sv. Petra, Apatovec– 

građevinska sanacija, sanacija temelja 

7. Glogovnica, Crkva Uznesenja Blažene 

Djevice Marije – građevinski i 

restauratorski radovi na pročeljima 

objekta, lađa crkve istok, 

8. Križevci, Sjeverna gradska vrata –

izrada projektne dokumentacije  

9. Mali Raven, Crkva sv. Ladislava – 

radovi građevinske sanacije –vijenac i 

toranj 

10. Gornji Dubovec, Crkva sv. Margarete – 

radovi građevinske sanacije od 

kapilarne vlage-faza II i odvodnja 

krovnih voda 

11. Crkva sv. Vida, Sveta Helena, uređenje 

pročelja, 

12. Crkva sv. Križa –završni radovi, fasada 

bojanje, iglice i slično, 

13. Crkva sv. Katarine, Erdovec, 

građevinska sanacija – drenaža i 

odvodnja 

14. Kapela sv. Florijana-radovi na uređenju 

okoliša i stepenište na ulazu. 

 Također, u kolovozu 2018. godine 

kreću nove nominacije na Programe zaštite 

kulturnih dobara Ministarstva kulture, za 

radove na obnovi i očuvanju istih za 

narednu 2019. godinu. 

VI. GODIŠNJI PLAN PROVOĐENJA 

POSTUPAKA PROCJENE IMOVINE 

U VLASNIŠTVU GRADA 

Procjena vrijednosti nekretnina u 

Republici Hrvatskoj regulirana je 

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina 

(»Narodne novine«, broj 78/15) i 

Pravilnikom o metodama procjene 

vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, 

broj 79/14). Zakon se isključivo bavi 

tržišnom vrijednosti nekretnina koja se 

procjenjuje pomoću tri metode i sedam 

Broj 1/18 Službeni vjesnik Grada Križevaca



 22

postupaka, a propisan je i način na koji se 

prikupljaju podatci koje procjenitelji 

dobiju primjenjujući propisanu 

metodologiju, te potom evaluiraju i dalje 

koriste. U slučaju povrede Zakona 

propisani su nadzor i sankcije. Procjenu 

vrijednosti nekretnine mogu vršiti jedino 

ovlaštene osobe: stalni sudski vještaci i 

stalni sudski procjenitelji. 

Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja izradilo je prvu fazu 

Informacijskog sustava tržišta nekretnina 

eNekretnine. Sustav sadrži podatke o broju 

transakcija za pojedino područje, vrstu 

nekretnina i podatke o nekretnini koja je 

bila predmet transakcije – stan, kuća, 

poslovni prostor, poljoprivredno, 

građevinsko, šumsko zemljište, postignute 

cijene itd. Ovlaštenim procjeniteljima i 

posrednicima u prometu nekretninama 

omogućen je lak pristup korisnim 

informacijama koje su dobra podloga za 

njihov kvalitetan stručni rad. Ova baza 

podataka važna je radi osiguranja 

transparentnosti tržišta nekretnina. 

Kako je Zakonom o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima i Odlukom o 

stjecanju i raspolaganju nekretninama u 

vlasništvu Grada Križevaca utvrđeno da se 

nekretnine u vlasništvu jedinice lokalne 

samouprave otuđuju isključivo na temelju 

tržišne vrijednosti nekretnina utvrđene od 

strane ovlaštenih procjenitelja, to će Grad 

Križevci ukoliko dođe do potrebe za 

procjenom nekretnina, isto kao i do sada 

povjeravati ovlaštenom sudskom vještaku 

za izradu elaborata o procjeni tržišne 

vrijednosti nekretnina.  

VII. GODIŠNJI PLAN POSTUPAKA 

VEZANIH UZ SAVJETOVANJE SA 

ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU I 

PRAVO NA PRISTUP 

INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU 

UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA 

IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA 

KRIŽEVACA 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup 

informacijama (»Narodne novine«, broj 

25/13 i 85/15) na svojoj službenoj Internet 

stranici Grad Križevci objavljuje: 

 opće akte koje donosi, a koji se 

objavljuju u Službenom vjesniku, 

 nacrte općih akata koje donosi u 

svrhu provedbe savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću – 

sukladno Planu savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću, 

 godišnje planove, programe, 

strategije, upute, proračun, 

izvještaje o radu. 

Kontinuiranom i redovitom objavom 

navedenih informacija na Internet 

stranicama javnosti omogućava se uvid u 

rad Grada te se povećava transparentnost i 

učinkovitost cjelokupnog sustava 

upravljanja imovinom. 

Javnosti je na raspolaganju i 

službenica za informiranje koja u 

zakonskom roku informira o svim 

aktivnostima i podacima vezanima uz 

imovinu na temelju upućenog zahtjeva za 

pristup informacijama prema Zakonu o 

pravu na pristup informacijama (»Narodne 

novine«, broj 25/13 i 85/15).  

Na Internet stranici Grad provodi 

praksu savjetovanja sa zainteresiranom 

javnošću pri donošenju općih akata ili 

drugih dokumenata kojima se utječe na 

interese građana i pravnih osoba, kao i pri 

usvajanju strateških i planskih dokumenata 

putem internetske stranice, objavom nacrta 

općeg akta odnosno drugog dokumenta, s 

obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele 

postići te pozivom javnosti da dostavi 

svoje prijedloge i mišljenja. Svrha 

savjetovanja je prikupljanje informacija o 

interesima, stavovima i prijedlozima 

zainteresirane javnosti kako bi se podigla 

razina razumijevanja i prihvaćanja novih 

akata i drugih dokumenata, ali i radi 

uočavanja slabosti i negativnih učinaka 

predloženog.  

Sukladno Zakonu o pravu na pristup 

informacijama (»Narodne novine«, broj 

25/13 i 85/15) Grad Križevci dužan je 

Povjereniku dostaviti izvješće o provedbi 

ovog Zakona za prethodnu godinu 

najkasnije do 31. siječnja 2018. godine. 
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VIII. GODIŠNJI PLAN VOĐENJA 

REGISTRA GRADSKE IMOVINE 

Uspostava sveobuhvatnog popisa 

imovine ishodišno je pitanje učinkovitog 

upravljanja imovinom.  

Stoga u 2018. godini Grad Križevci 

planira aktivnosti na uspostavi jedinstvene 

digitalne baze podataka o nekretninama, 

infrastrukturi i obveznicima i osnovicama 

za razrez gradskih poreza. 

Konkretno radi se o uspostava web 

aplikacijskog sustava koji će imati 

potencijal da predstavlja središnju 

informacijsku infrastrukturu Grada u koju 

će biti inkorporirano: 

1.1. Programsko rješenje za 

evidenciju nekretnina  

1.2. Programsko rješenje za pregled 

zemljišnoknjižnih izvadaka 

1.3. Programsko rješenje za prikaz 

prostornih planova 

1.4. Web i mobilna aplikacija za 

prijavu komunalnih problema 

za građane 

1.5. Programsko rješenje za 

evidenciju cesta 

1.6. Programsko rješenje za 

evidenciju sve javne 

infrastrukture  

Web GIS aplikacijski sustav imati 

će potencijal da u budućnosti predstavlja 

središnju informacijsku infrastrukturu 

Grada prilikom organizacije rada i 

poslovanja upravnih odjela i njihovih 

područja djelovanja. Aplikacijski sustav će 

imati mogućnost izmjena odnosno 

prilagodbe programskih rješenja prema 

specifičnim zahtjevima upravnih odjela 

Grada. 

 Takva detaljna baza podataka 

omogućila bi nadzor i analizu imovine i 

portfelja, te osiguravala bi transparentnost 

u radu. 

 Implementacijom takvog 

jedinstvenog sustava upravljanja želi se 

između ostalog postići redovito 

dopunjavanje registra i efikasno 

upravljanje imovinom. 

IX. GODIŠNJI PLAN RJEŠAVANJA 

IMOVINSKO-PRAVNIH PITANJA 

Grad Križevci ima imovinu u 

knjižnom vlasništvu, odnosno vlasništvu 

koje u zemljišnim knjigama glasi na Grad 

Križevci i izvanknjižnom vlasništvu koje 

se odnosi na imovinu na kojoj su u 

zemljišnim knjigama upisani različiti oblici 

do sada ne brisanog bivšeg Društvenog 

vlasništva i pravnih prednika Grada 

Križevaca. To su primjerice upisi prava 

vlasništva u zemljišnim knjigama: Općina 

Križevci, Javno dobro Križevci, 

Općenarodna imovina, Društveno 

vlasništvo – korisnik Općina Križevci i 

ostalo. 

 Sređivanje zemljišnoknjižnog 

stanja će se nastaviti će i u 2018. godini, sa 

posebnim naglaskom na društvene domove 

i domove Dobrovoljnih vatrogasnih 

društva, igrališta, parkova, groblja, 

nerazvrstane ceste i ostalih nekretnina. 

 Na onim nekretninama gdje je to 

moguće temeljem zakonske odredbe i 

prijedloga za uknjižbu će se vršiti uknjižba 

prava vlasništva, međutim, zbog visoke 

cijene koštanja sređivanja prava vlasništva 

nekretnina pokretanjem sudskih postupaka, 

to će se vršiti isključivo tamo gdje je to 

prioritetno. 

 Kao dio procesa rješavanja 

imovinsko-pravnih odnosa, jako je bitan 

angažman katastra, gruntovnice, 

Ministarstva državne imovine i dr. Naime, 

kada se lokalna zajednica obraća 

državnim tijelima ona bi trebala žurno i 

prioritetno postupati po njezinim 

predmetima, jer vrlo često se radi o 

rješavanju imovinsko pravnih odnosa radi 

izgradnje infrastrukturnih i drugih 

projekata koji utječu na gospodarski i 

socijalni napredak lokalne zajednice. 

Grad je iskazao interes za stjecanje 

više nekretnina u vlasništvu Republike 

Hrvatske, za različite namjene i svrhe, te će 

se i u 2018. godini nastaviti sa 

provođenjem aktivnosti na imovinsko-

pravnom rješavanju zahtjeva Grada 

Križevaca upućenih prema Ministarstvu 

državne imovine kako slijedi: 
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1. zahtjev za darovanje nekretnina na 

području bivše Vojarne "Ban 

Stjepan Lacković" u Križevcima.  

1. U svibnju 2017. godine 

Ministarstvo državne imovine je 

donijelo Odluku o darovanju 

nekretnina na području bivše 

Vojarne "Ban Stjepan Lacković" u 

Križevcima, i od tada se čeka 

sklapanje Ugovora o darovanju 

nekretnina. 

2. zahtjev za dodjelu Gradu 

Križevcima skladišta oružja i 

streljiva Široko Brezje u 

Križevcima,  

3. zahtjev za darovanje nekretnine 

kčbr. 14118/1 14118/2 14118/3 

14118/4 i 14122/2 k.o. Križevci 

radi proširenja gospodarske zone 

Gornji Čret i 

4. zahtjev za sklapanje ugovora o 

zamjeni zgrade Porezne uprave-

Ispostave Križevci sa 

građevinskim zemljištem u 

Križevcima.  

X. ZAKLJUČAK 

Imovina u vlasništva Grada je 

kapital koji treba staviti u funkciju i 

sačuvati za buduće generacije. Ona je 

važan resurs gospodarskog razvoja, te se 

njome mora odgovorno upravljati. 

U tom smislu zaključno navodimo 

smjernice upravljanja gradskom imovinom 

za 2018. godinu: 

−    detektirati sve nekretnine u 

vlasništvu Grada, 

−    normativno urediti raspolaganje 

svim pojavnim oblicima nekretnina, 

−   težiti da što veći dio nekretnina 

bude aktiviran te tako povećati 

prihode Proračuna i ostvariti veću 

djelotvornost, 

−    uspostaviti jedinstvenu digitalnu 

bazu podataka o imovini, 

−   ustrojiti evidenciju o ostvarenim 

prihodima i rashodima od 

upravljanja i raspolaganja po 

svakoj jedinici nekretnine, 

−  rješavati imovinsko pravne odnose 

na nekretninama kao osnovni 

preduvjet realizacije investicijskih 

projekata, a posebno pokušati 

unaprijediti suradnju s Državnim 

uredom za upravljanje državnom 

imovinom, sudom i katastrom, 

−    stjecati vlasništvo nekretnina 

namijenjenih za gradnju komunalne 

infrastrukture, 

−  redovito objavljivati sve 

dokumente koji se tiču 

upravljanja i raspolaganja 

nekretninama na gradskom web-u, 

−    unaprijediti sustav unutarnjih 

kontrola pri upravljanju i raspolaganju 

nekretninama. 

Nadalje, za uspješnu provedbu Plana 

potrebni je isti stalno pratiti, ažurirati sve 

aktivnosti i prema potrebi ga revidirati 

uvažajući novonastale uvjete stvorene 

promjenom zakonodavstva, nepredviđenih 

gospodarskih, društvenih i socijalnih 

trendova.  

Zaključno, Planom upravljanja 

imovinom Grada Križevaca za 2018. 

godinu predviđa se učinkovito upravljanje i 

raspolaganje, u maniri dobrog gospodara 

pronalaženje rješenja za njezino dugoročno 

očuvanje za buduće naraštaje, generiranje 

gospodarskog rasta, kao i ostvarenje 

razvojnih ciljeva na lokalnom nivou. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

KRIŽEVACA 

KLASA: 940-01/17-01/74 

URBROJ: 2137/02-02/07-17-2 

Križevci, 30. siječnja 2018. 

PREDSJEDNIK 

Marko Katanović, v.r. 

 

6.  Na temelju članka 48. 

Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine” broj: 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13 ), 
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članka 7. stavka 2. podstavak 5. i 

čl.11. stavka 1. podstavka 8. 

Uredbe o darovanju nekretnina u 

vlasništvu Republike Hrvatske 

(“Narodne novine” broj: 127/2013) 

Gradsko vijeće Grada Križevci je 

na 7. sjednici održanoj 30. siječnja 

2018. donijelo slijedeću:  

O D L U K U 

o odricanju od potraživanja prema 

Republici Hrvatskoj 

I. 

Grad Križevci odriče se potraživanja 

prema Republici Hrvatskoj u iznosu od 

104.739,00 EUR-a s pripadajućim 

kamatama za potrebe sklapanja ugovora o 

darovanju sa Republikom Hrvatskom 

nekretnina na području bivše vojarne ban 

Stjepan Lacković i za potrebe sklapanja 

ugovora o darovanju nekretnina na 

području gospodarske zone Gornji Čret, 

kao i eventualno kasnije pronađenih 

potraživanja prema Republici Hrvatskoj 

koja su nastala do dana potpisivanja 

predmetnih Ugovora. 

II. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada 

Križevaca za potpisivanje izjave o 

odricanju od svih potraživanja prema 

Republici Hrvatskoj kako je navedeno u 

točci I. ove Odluke. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom vjesniku Grada 

Križevci“.  

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

KRIŽEVACA 

KLASA: 940-01/17-01/16 

URBROJ: 2137/02-02/07-3 

Križevci, 30. siječnja 2018. 

PREDSJEDNIK 

Marko Katanović, v.r 

7.  Na temelju članka 18. 

Statuta Grada Križevaca 

(„Službeni vjesnik Grada 

Križevaca“ broj 4/09, 1/13 i 1/16), 

Gradsko vijeće Grada Križevaca 

na 7. sjednici održanoj 30. siječnja 

2018. godine donijelo je  

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Ispravaka Odluke o 

ustrojstvu upravnih tijela Grada 

Križevaca 

I. 

 Prihvaćaju se Ispravci Odluke o 

ustrojstvu upravnih tijela Grada Križevaca, 

KLASA: 023-01/17-01/8, URBROJ: 

2137/02-04/7-17-2 od 22. siječnja 2018. 

II. 

Ispravcima Odluke iz točke I. 

izvršeno je usklađivanje Odluke o 

ustrojstvu upravnih tijela Grada Križevaca 

s uputama Ureda državne uprave u 

Koprivničko-križevačkoj županiji KLASA: 

040-01/17-01/41, URBROJ: 2137-01-18-6 

od 18. siječnja 2018. 

III. 

 Ovaj Zaključak te usklađeni tekst 

Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada 

Križevaca objaviti će se u „Službenom 

vjesniku Grada Križevaca“. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

KRIŽEVACA 

KLASA: 023-01/17-01/8 

URBROJ: 2137/02-04/2-18-3 

Križevci, 30. siječnja 2018. 

PREDSJEDNIK 

Marko Katanović, v.r. 

 

8.   Na temelju članka 35. točke 

4. i članka 53. stavka 3. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, 
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broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno 

tumačenje, 129/05., 109/07., 

125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 

19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – 

ispravak i 123/17.) i članka 18. 

podstavka 6. i članka 38. Statuta 

Grada Križevaca („Službeni 

vjesnik Grada Križevaca“, broj 

4/09, 1/13. i 1/16) Gradsko vijeće 

Grada Križevaca na 6. sjednici 

održanoj 20. prosinca 2017. godine 

donijelo je  

O D L U K U 

o ustrojstvu upravnih tijela  Grada 

Križevaca 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Odlukom o ustrojstvu upravnih 

tijela Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: 

Odluka), uređuje se ustrojstvo i djelokrug 

rada upravnih tijela Grada Križevaca (u 

daljnjem tekstu: upravna tijela), 

rukovođenje i odgovornost za zakonito i 

pravovremeno obavljanje poslova upravnih 

tijela, te sredstva za njihovo obavljanje. 

Članak 2. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, 

a imaju rodno značenje koriste se neutralno 

i odnose se jednako na muški i ženski spol. 

Članak 3. 

(1) Za obavljanje upravnih i stručnih 

poslova iz samoupravnog djelokruga 

Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Grad) 

kao i poslova državne uprave prenesenih 

na Grad, osnivaju se sljedeća upravna 

tijela: 

1. Upravni odjel za pravne i opće poslove, 

2. Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, 

kulturu, sport, socijalnu skrb, 

nacionalne manjine i turizam,  

3. Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo, gradnju, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša, 

4. Upravni odjel za gospodarstvo, 

financije, EU fondove i javnu nabavu. 

(2) Grad može uspostaviti unutarnju 

reviziju na način propisan zakonskim i 

podzakonskim propisima koji uređuju 

unutarnju reviziju u javnom sektoru. 

II. FUNKCIJA UPRAVNIH TIJELA 

Članak 4. 

 Upravna tijela u okviru svojeg 

djelokruga obavljaju upravne i stručne 

poslove iz samoupravnog djelokruga 

Grada i to: 

1. izrađuju nacrte općih akata i 

pojedinačnih akata koje donosi 

Gradsko vijeće Grada Križevaca (u 

daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), 

2. izrađuju nacrte pojedinačnih akata koje 

donosi gradonačelnik Grada Križevaca 

(u daljnjem tekstu: gradonačelnik), 

3. provode i primjenjuju opće i 

pojedinačne akte tijela Grada, 

4. organiziraju i neposredno provode, te 

nadziru izvršavanje općih i 

pojedinačnih akata Gradskog vijeća u 

skladu s nadležnostima upravnih tijela 

Grada donošenjem pojedinačnih akata 

kojima se rješava o pravima, obvezama 

i pravnim interesima fizičkih i pravnih 

osoba, a u skladu s posebnim 

propisima, 

5. prate stanje u područjima za koja su 

osnovana i predlažu mjere za 

poboljšanje stanja, 

6. sudjeluju u uspostavljanju, provođenju 

i razvijanju financijskog upravljanja i 

kontrole,  

7. sudjeluju u izradi strateških, taktičkih, 

operativnih, odnosno drugih planskih 

dokumenata, te u praćenju njihove 

provedbe, kao i u izvješćivanju o 

provedbi istih,  

8. izrađuju programe razvoja, analize i 

druge stručne podloge za poticanje 

razvitka Grada, 

9. rješavaju o pravima i obvezama 

građana i drugih osoba, u skladu s 

odredbama zakona, 
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10. poduzimaju mjere za dobro 

gospodarenje imovinom i pravima 

Grada, u skladu s propisima, 

11. pružaju stručnu pomoć predsjedniku i 

članovima Gradskog vijeća, kao i 

zastupnicima u Hrvatskom saboru s 

područja izborne jedinice u kojoj se 

nalazi Grad, u obavljanju poslova iz 

njihova djelokruga, 

12. surađuju s općinama i gradovima na 

području Koprivničko-križevačke 

županije kao i s Koprivničko-

križevačkom županijom u usklađivanju 

njihovih interesa i stajališta o 

zajedničkim pitanjima značajnima za 

ravnomjerni razvitak, 

13. izrađuju prijedloge i poduzimaju 

potrebne mjere za djelovanje javnih 

ustanova kojima je osnivač Grad, kao i 

trgovačkih društava u kojima Grad ima 

poslovne udjele ili dionice, 

14. unaprjeđuju suradnju upravnih tijela 

Grada s građanima i institucijama 

civilnog društva u cilju što boljeg 

ostvarivanja njihovih prava, 

preuzimanja obveza i djelovanja u 

cjelini, 

15. vode brigu o organizaciji rada tijela 

Grada, 

16. obavljaju i druge poslove i zadaće u 

cilju ostvarivanja funkcija Grada, a u 

skladu sa propisima. 

Članak 5. 

(1) Upravna tijela mogu obavljati i poslove 

državne uprave prenijete na Grad u skladu 

s posebnim propisima. 

(2) Upravna tijela mogu obavljati i 

određene poslove iz samoupravnog 

djelokruga Koprivničko-križevačke 

županije, sukladno zakonu koji uređuje 

lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu. 

(3) Upravna tijela mogu obavljati poslove i 

za drugu jedinicu lokalne samouprave, ako 

o tome postoji posebni sporazum Grada i 

druge jedinice lokalne samouprave, 

sukladan zakonu te statutima i općim 

aktima potpisnica posebnog sporazuma.  

Članak 6. 

 Upravna tijela odgovorna su 

gradonačelniku i Gradskom vijeću za 

zakonitu i stručnu utemeljenost podnijetih 

prijedloga i provedenih radnji, te za 

pravodobno izvršavanje poslova iz svojeg 

područja. 

III. DJELOKRUG RADA UPRAVNIH 

TIJELA 

1. Upravni odjel za pravne i opće 

poslove 

Članak 7. 

 Upravni odjel za pravne i opće poslove 

ima sljedeći djelokrug rada: 

1. priprema i organizira sjednice 

Gradskog vijeća i njegovih radnih 

tijela, 

2. priprema radne materijale za sjednice 

Gradskog vijeća i njegovih radnih 

tijela,  

3. osigurava uvjete za održavanje sjednica 

Gradskog vijeća i njegovih radnih 

tijela, 

4. priprema program rada Gradskog 

vijeća i prati njegovo izvršenja putem 

izrade izvješća, elaborata i drugih 

informativno analitičkih materijala, 

5. skrbi  o primjeni Statuta Grada i 

Poslovnika Grada, 

6. daje pravna i druga stručna mišljenja u 

vezi s radom gradonačelnika, Gradskog 

vijeća i njihovih radnih tijela, 

7. obavlja poslove od značaja za 

ostvarivanje prava i dužnosti 

gradonačelnika i njegovih zamjenika 

utvrđenih zakonom i drugim propisima, 

8. pruža stručnu pomoć gradonačelniku i 

njegovim zamjenicima, predsjedniku i 

članovima Gradskog vijeća te 

članovima  njihovih radnih tijela, kao i 

savjetodavnih tijela, 
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9. priprema i organizira sjednice kolegija 

pročelnika upravnih tijela te radnih 

tijela gradonačelnika, 

10. dogovara, priprema i organizira 

sastanke gradonačelnika i njegovih 

zamjenika s fizičkim i pravnim 

osobama te s javnopravnim tijelima 

koja nemaju pravnu osobnost i 

njihovim područnim jedinicama ili 

podružnicama, kao i sa skupinama 

osoba povezanima zajedničkim 

interesom, 

11. izrađuje nacrte općih i drugih akata 

Grada koje donosi Gradsko vijeće, 

12. izrađuje nacrte internih općih akata 

Grada koje donosi gradonačelnik 

sukladno posebnim propisima, 

13. izrađuje nacrte pojedinačnih akata koje 

donosi gradonačelnik sukladno zakonu,  

općim aktima Gradskog vijeća i drugim 

propisima, 

14. provodi postupak koordinacije kod 

savjetovanja sa zainteresiranom 

javnošću u postupcima donošenja 

općih i drugih akata Grada, 

15. obavlja poslove čuvanja i objavljivanja 

akata tijela Grada, 

16. obavlja stručne poslove za mjesnu 

samoupravu,  

17. zastupa Grad u sudskim i arbitražnim 

postupcima te postupcima mirenja, ako 

zakonom ili aktom Gradskog vijeća 

nije određeno da Grad zastupa netko 

drugi, 

18. obavlja imovinsko-pravne poslove te 

pruža pravnu zaštitu vezanu uz poslove 

upravljanja, korištenja i raspolaganja 

nekretninama i pokretninama koje su u 

vlasništvu Grada, 

19. vodi evidenciju nekretnina i druge 

imovine u vlasništvu ili suvlasništvu 

Grada, 

20. provodi projekte sufinancirane od 

fondova Europske unije i državnih 

tijela (darovnice), u okviru svojeg 

djelokruga rada, 

21. zaprima pritužbe i predstavke građana i 

pravnih osoba na rad tijela Grada, kao i 

na rad upravnih tijela, te na nepravilan 

odnos zaposlenih u tim tijelima kad im 

se obraćaju radi ostvarivanja svojih 

prava i interesa ili izvršavanja svojih 

građanskih dužnosti, te briga o 

pravovremenom postupanju i njihovom 

rješavanju, 

22. utvrđuje prava, obveza i odgovornosti 

službenika i namještenika, te obavlja 

poslove vezane uz statusna prava 

službenika i namještenika te obnašanje 

dužnosti gradonačelnika i njegovog 

zamjenika,  

23. obavlja ostale kadrovske poslove i vodi 

odgovarajuće evidencije,  

24. poduzima mjere za stručno 

osposobljavanje službenika i 

namještenika, u skladu sa zakonom, 

25. rješava u upravnim stvarima u prvom 

stupnju, sukladno posebnim propisima, 

te vodi upravne postupke u drugom 

stupnju iz nadležnosti gradonačelnika, 

26. obavlja poslove pisarnice i pismohrane 

te dostave, 

27. obavlja poslove odnosa s javnošću, 

organiziranja konferencija za medije, 

priopćenja i prezentacija aktivnosti 

tijela Grada u medijima, kao i 

unapređenja odnosa s javnošću 

općenito, 

28. obavlja poslove vezane uz osiguravanje 

prava na pristup informacijama i zaštite 

osobnih podataka,  

29. surađuje s državnim tijelima i tijelima 

drugih jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, 

30. planiranje, projektiranje, vršenje 

izgradnje, uspostavljanje i održavanje 

informatičkih sustava i web portala 

Grada,  

31. obavlja poslove vezane za razvoj i 

unapređenje informatizacije i 

informatičke podrške te predlaže i 

provodi nove projekte informatizacije 

poslovnog sustava Grada,  

32. planira i nabavlja te upravlja i održava 

informatičko-komunikacijske resurse,  

33. obavlja nadzor nad radom mreže, te 

osiguravanje sigurnosti i zaštite 

podataka, backup podataka i data 

recovery, 
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34. planira i provodi edukacije za 

korištenje informatičke opreme, 

programa i alata u radu, 

35. predlaže i provodi mjere i proceduru za 

informacijsku sigurnost i tajnost 

informacija, 

36. nabavlja uredski i drugi materijala 

potreban radi pravodobnog i 

nesmetanog obavljanja poslova iz 

djelokruga upravnih tijela, 

gradonačelnika, zamjenika i Gradskog 

vijeća te obavlja i druge poslove 

ekonomata, 

37. izrađuje plan javne nabave računalne i 

mrežne opreme, te sistemskog softvera, 

38. obavlja poslove zaštite na radu, 

39. skrbi o tehničkoj ispravnosti službenih 

vozila, prijevozu gradonačelnika i 

njegovih zamjenika te obavlja i druge 

poslove vezane uz korištenje službenih 

vozila, 

40. skrbi o toplinskim, vodovodnim i 

klimatizacijskim instalacijama u 

zgradama Grada, 

41. skrbi o održavanju čistoće u 

prostorijama Grada te obavlja 

jednostavnije popravke na 

instalacijama i inventaru Grada,  

42. obavlja opće, pomoćno-tehničke i 

ostale poslove čije je obavljanje 

potrebno radi pravodobnog i 

nesmetanog obavljanja poslova iz 

djelokruga upravnih tijela Grada, 

43. obavlja i druge poslove u skladu sa 

zakonskim i podzakonskim propisima. 

2. Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, 

kulturu, sport, socijalnu skrb, 

nacionalne manjine i turizam 

Članak 8. 

Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, 

kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne 

manjine i turizam ima sljedeći djelokrug 

rada: 

1. obavlja poslove iz područja 

predškolskog odgoja i brige za djecu, 

odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, 

sporta, tehničke kulture, socijalne 

skrbi, zdravstva, turizma, udruga, 

nacionalnih manjina i hrvatskih 

branitelja te prati poslovanje i pruža 

stručnu pomoć u radu ustanovama 

kojima je osnivač Grada,  

2. izrađuje nacrte općih i drugih akata iz 

svojeg djelokruga koje donosi Gradsko 

vijeće ili gradonačelnik, 

3. analizira stanje i zakonske propise te 

izrađuje i provodi programe javnih 

potreba i mjera za unapređenje svih 

područja iz nadležnosti Upravnog 

odjela, 

4. sudjeluje u programima investicijskog i 

tekućeg održavanja te kapitalne 

izgradnje osnovnih škola i dječjih 

vrtića kojima je osnivač Grad, 

5. organizira prijevoz učenika osnovnih 

škola na području Grada, sve u suradnji 

s osnovnim školama,  

6. predlaže mjere za kreditiranje, odnosno 

stipendiranje učenika i studenata, 

7. organizira turističke, kulturne i 

sportske manifestacije od posebnog 

interesa za Grad, 

8. surađuje s turističkim zajednicama i 

pružateljima usluga u turizmu te 

izrađuje nacrte akata i predlaže mjere 

kojima bi se Grad unaprijedio kao 

turistička destinacija, pri čemu osobito 

vodi računa o zaštiti okoliša te prirodne 

i kulturne baštine sukladno održivom 

razvoju, 

9. prati stanje u području turizma te daje 

smjernice za unaprjeđenje različitih 

oblika turizma u Gradu, 

10. obavlja poslove iz područja 

unaprjeđenja razvoja turističke ponude, 

izrađuje prijedloge za brži razvoj, 

pronalazi izvore i nove načine 

financiranja turističke ponude, 

koordinira aktivnosti svih dionika iz 

područja turizma, 

11. koordiniranje rada s javnim 

ustanovama i udrugama iz područja 

nadležnosti Upravnog odjela, 

12. unapređenje, očuvanje i zaštita 

položaja nacionalnih manjina na 

području Grada te suradnja sa 

predstavnicima i udrugama nacionalnih 
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manjina na području Grada, 

Koprivničko – križevačke županije i 

Republike Hrvatske, 

13. surađuje s vijećima nacionalnih 

manjina i izabranim predstavnicima 

nacionalnih manjina, posebice u 

pripremi općih akata Grada kojima se 

uređuju prava i slobode nacionalnih 

manjina, 

14. provodi nadzora trošenja sredstava 

dobivenih iz proračuna Grada za 

provedbu aktivnosti utvrđenim 

programima rada vijeća nacionalnih 

manjina i izabranih predstavnika 

nacionalnih manjina, 

15. praćenje zakonitosti u radu javnih 

ustanova iz područja svoje nadležnosti, 

a kojima je osnivač Grad, 

16. obavljanje pripremnih poslova vezanih 

uz osnivanje dječjeg vrtića, osnovne 

škole i ustanove za obrazovanje 

odraslih te uz promjene statusa takvih 

ustanova kojima je osnivač Grad, 

17. davanje mišljenja i prijedloga vezano 

uz davanje ili uskratu suglasnosti na 

statute javnih ustanova iz svojeg 

područja, a kojima je osnivač Grad, 

18. nadziranje i kontroliranje namjenskog 

trošenja sredstava koja se javnim 

ustanovama iz područja rada upravnog 

odjela, kojima je osnivač Grad, 

osiguravaju iz proračuna Grada i 

drugih izvora, 

19. poslovi vezani uz zakonske obveze 

Grada prema: hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata; hrvatskim ratnim 

vojnim invalidima iz Domovinskog 

rata; roditeljima, djeci i udovicama 

branitelja iz Domovinskog rata te 

njihovim udrugama na području Grada; 

kao i drugim korisnicima prava iz 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

domovinskog rata i članovima njihovih 

obitelji, 

20. obavlja poslove vezane za civilnu 

zaštitu te vatrogastvo, 

21. provodi projekte sufinancirane od 

fondova Europske unije i državnih 

tijela, u okviru svojeg djelokruga rada, 

22. rješava u upravnim stvarima iz svojeg 

djelokruga u prvom stupnju,  

23. obavlja druge poslove u skladu sa 

zakonom i podzakonskim propisima. 

3. Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo, gradnju, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša 

Članak 9. 

Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje 

i zaštitu okoliša ima sljedeći djelokrug 

rada: 

1. obavlja poslove koji se odnose na 

komunalno gospodarstvo, gradnju, 

prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 

prirode, energetsku učinkovitost i 

uređenje naselja i prometa, za koje je 

nadležan Grad sukladno zakonu i 

drugim propisima, 

2. izrađuje nacrte općih i drugih akata iz 

svojeg djelokruga koje donosi Gradsko 

vijeće ili gradonačelnik, 

3. predlaže Gradskom vijeću ili 

gradonačelniku osnivanje 

povjerenstava, sukladno posebnim 

propisima,  

4. obavlja poslove vezane uz komunalno 

gospodarstvo, komunalne djelatnosti i 

komunalnu infrastrukturu u skladu sa 

posebnim propisima, 

5. skrbi o upravljanju, građenju i 

održavanju komunalne infrastrukture, 

brine o održavanju nerazvrstanih cesta 

na području Grada, sukladno posebnom 

propisu, 

6. vodi jedinstvenu bazu podataka o 

nerazvrstanim cestama na području 

Grada, 

7. obavlja poslove vezane uz donošenje 

rješenja o komunalnoj naknadi, 

komunalnom doprinosu i naknadi za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada, izdaje odobrenja za korištenje 

javnih površina, brine o održavanju 

zelenih i javnih površina, javne čistoće 

i slično, 
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8. obavlja poslove vezane uz komunalni 

red putem komunalnog redarstva, 

rješenjem naređuje fizičkim i pravnim 

osobama radnje u svrhu održavanja 

komunalnog reda, izriče mandatne 

kazne i pokreće prekršajni postupak 

vezano uz nepoštivanje komunalnog 

reda,  

9. obavlja poslove vezane uz 

vodoopskrbu i odvodnju sukladno 

posebnom propisu, 

10. obavlja poslove vezane uz komunalni 

otpad i druge vrste otpada sukladno 

posebnim propisima, 

11. provodi projekte iz svojeg djelokruga 

koji su sufinancirani od fondova 

Europske unije i državnih tijela,  

12. rješava u upravnim stvarima iz svojeg 

djelokruga u prvom stupnju,  

13. obavlja druge poslove u skladu sa 

zakonom i podzakonskim propisima. 

4. Upravni odjel za gospodarstvo, 

financije, EU fondove i javnu nabavu 

Članak 10. 

Upravni odjel za gospodarstvo, 

financije, EU fondove i javnu nabavu ima 

sljedeći djelokrug rada: 

1. izrađuje program razvoja gospodarstva, 

poduzetništva, obrtništva, 

konkurentnog gospodarstva, programa 

za razvoj poljoprivrede, ruralnog i 

urbanog razvoja, ribarstva, lovstva, 

šumarstva,  

2. vodi bazu podataka o gospodarskim 

kretanjima u Gradu, 

3. obavlja i poslove vezane uz poticanje 

poduzetništva te surađuje sa 

gospodarskim subjektima, 

poduzetnicima i obrtnicima te brine o 

razvoju i funkcioniranju poduzetničkih 

zona, 

4. obavlja poslove koji se odnose na 

davanje potpora poljoprivrednoj 

proizvodnji kroz provođenje 

odgovarajućeg programa te obavlja 

poslove vezane uz gospodarenje 

poljoprivrednim zemljištem;  

5. obavlja poslove u svezi trgovačkih 

društava u kojima Grad ima udjele u 

kapitalu ili dionice, 

6. obavlja poslove vezane uz provedbu 

Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u 

skladu sa nadležnostima Grada, 

7. sudjeluje u organizaciji gospodarskih 

manifestacija, promocija, gospodarskih 

sajmova i izložbi, 

8. prati i proučava problematiku javnih 

financija s naglaskom na financiranje 

javnih potreba, te priprema analitičke i 

druge stručne materijale o pitanjima 

vezanim uz javne financije,  

9. proučava i sudjeluje u pripremi 

prijedloga programa financiranja javnih 

potreba Grada, te financiranja 

prihvaćenih programa s aktivnostima i 

projektima, 

10. izrađuje upute za proračunske 

korisnike o načinu izrade financijskih 

planova i elementima izrade zahtjeva 

za osiguranje sredstava u  proračunu 

Grada, 

11. priprema nacrte proračuna Grada i 

pratećih financijskih dokumenata, 

izvršavanje proračunskih izdataka i  

rashoda, vođenje poslova naplate 

prihoda i evidencija prihoda i primitaka 

te rashoda i izdataka, izrađuje 

periodične (tromjesečne, polugodišnje i 

devetomjesečne) i godišnje financijske 

izvještaje proračuna, te prijedloge 

polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o 

izvršenju proračuna,  

12. izrađuje nacrte općih i pojedinačnih 

akata vezanih uz prihode i  primitke te 

rashode i izdatke proračuna, te 

povremena izvješća na traženje 

gradonačelnika i Gradskog vijeća i 

njegovo izvršavanje, kao i druge 

poslove i zadaće vezane uz djelatnost 

financiranja Grada, 

13. provodi prvostupanjske upravne 

postupke razreza poreza na: potrošnju, 

kuće za odmor i korištenje javnih 

površina te drugih poreza sukladno 

posebnim propisima, te obavlja poslove 

naplate i prisilne naplate poreza i 
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ostalih javnih davanja, sukladno 

posebnim propisima, 

14. uspostavlja, razvija i koordinira sustav 

financijskog upravljanja i kontrole, 

15. obavlja poslove obračuna i isplate 

plaća i drugog dohotka, 

16. provođenje postupaka javne nabave u 

kojima se Grad nalazi u svojstvu 

naručitelja, te provođenje objedinjenih 

postupaka javne nabave za javne 

ustanove kojima je osnivač Grad, kao i 

za trgovačka društva u kojima Grad 

ima poslovne udjele, odnosno dionice, 

17. provođenje postupaka izravnog 

ugovaranja roba, radova i usluga, 

18. vođenje registra sklopljenih ugovora o 

javnoj nabavi, 

19. predlaže mjere i aktivnosti na 

unapređenju međuregionalne suradnje s 

drugim državama, regijama, državnim 

tijelima te jedinicama lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, u 

cilju uključivanja u europske 

integracije te usklađuju prijedloge 

prijava za međunarodne projekte,  

20. provodi stručnu, administrativnu i 

tehničku pripremu dokumentacije u 

svrhu prijave na projekte sufinancirane 

od strane Europske unije te provedbu 

tih projekata iz svih područja važnih za 

razvoj Grada kao i pripremu, provedbu 

i razvoj programa i aktivnosti u 

području održivog razvoja i poslove 

vezane uz strategiju razvoja Grada, 

21. provodi agrotehničke mjere i mjere za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina, sukladno posebnim propisima, 

22. provodi mjere i aktivnosti u području 

zaštite potrošača, sukladno posebnim 

propisima, 

23. rješava u upravnim stvarima iz svojeg 

djelokruga u prvom stupnju,  

24. obavlja i druge poslove u skladu sa 

zakonom i podzakonskim propisima. 

V. RUKOVOĐENJE UPRAVNIM 

TIJELIMA 

Članak 11. 

(1) Upravnim tijelima upravljaju 

pročelnici. 

(2) Pročelnike upravnih tijela na temelju 

javnog natječaja imenuje gradonačelnik, 

sukladno zakonu. 

(3) Pročelnici se imenuju na  neodređeno 

vrijeme. 

(4) Pročelnici su osobno odgovorni za 

zakonit, pravilan i pravodoban rad 

upravnih tijela kojima upravljaju. 

(5) Pročelnici organiziraju obavljanje 

poslova u upravnom tijelu, daju 

službenicima i namještenicima upute za 

obavljanje poslova, brinu se o stručnom 

osposobljavanju i usavršavanju službenika 

i namještenika, brinu o funkcioniranju 

upravnog tijela te obavljaju i druge poslove 

po nalogu gradonačelnika, sukladno 

važećim propisima.       

(6) Pročelnici za svoj rad i rad svojih 

upravnih tijela odgovaraju gradonačelniku. 

(7) Pročelnici mogu imati zamjenike i 

pomoćnike, sukladno zakonu i 

podzakonskim propisima koji uređuju 

radna mjesta službenika i namještenika u 

upravnim odjelima i službama jedinica 

lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

V. UNUTARNJI USTROJ UPRAVNIH 

TIJELA 

 Članak 12. 

(1) Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela 

Grada uređuje se Pravilnikom o 

unutarnjem redu upravnih tijela Grada 

Križevaca (u daljnjem tekstu: Pravilnik). 

(2) Pravilnikom se utvrđuju nazivi i opisi 

poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti 

za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja 

te druga pitanja od značaja za rad upravnog 

tijela, u skladu sa Statutom i drugim općim 

aktima Grada. 

(3) Pravilnik donosi gradonačelnik na 

prijedlog pročelnika upravnih tijela. 

Članak 13. 
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      Gradonačelnik usmjerava djelovanje 

upravnih tijela u obavljanju poslova iz 

njihovog samoupravnog djelokruga te 

nadzire njihov rad.  

VI. SREDSTVA ZA RAD 

UPRAVNIH TIJELA 

Članak 14. 

(1) Sredstva za rad upravnih tijela 

osiguravaju se iz proračuna Grada, a 

troškovi obavljanja poslova državne 

uprave koji su preneseni Gradu podmiruju 

se iz državnog  

proračuna. 

(2) Sredstva za rad upravnih tijela koja 

obavljaju određene poslove za drugu 

jedinicu lokalne samouprave osiguravaju 

se iz proračuna Grada i jedinice lokalne 

samouprave u skladu s njihovim posebnim 

sporazumom.  

VII.  MATERIJALNA I OSTALA 

PRAVA SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM 

TIJELIMA 

Članak 15. 

(1) Osnovna plaća i dodaci na plaću 

službenika i namještenika u upravnim 

tijelima  određuju se sukladno odredbama 

posebnog zakona, općeg akta Gradskog 

vijeća i kolektivnog ugovora. Pravo na 

određene dodatke na osnovnu plaću 

službenik i namještenik u upravnim 

tijelima može ostvariti i temeljem akta koji 

donosi gradonačelnik, ako je tako 

propisano posebnim zakonom. 

(2) Pojedinačna rješenja o plaći službenika 

i namještenika u upravnim tijelima donosi 

osoba ovlaštena za donošenje rješenja o 

pravima i obvezama službenika i 

namještenika u upravnim tijelima. 

(3) Ostala prava i obveze iz rada i po 

osnovi rada službenika i namještenika 

zaposlenih u upravnim tijelima Grada 

uređuju se kolektivnim ugovorom koji 

zaključuje gradonačelnik sa odgovarajućim 

sindikatima, odnosno udrugama sindikata 

više razine.  

VIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 

ODREDBE 

Članak 16. 

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke 

ustrojavaju se upravna tijela iz članka 3. 

stavka 1. ove Odluke (u daljnjem tekstu: 

nova upravna tijela) i ukidaju se ranija 

upravna tijela: Stručna služba Grada 

Križevaca, Upravni odjel za gospodarstvo i 

financije, Upravni odjel za stambeno – 

komunalne djelatnosti i Upravni odjel za 

društvene djelatnosti te će istovremeno 

gradonačelnik ovlastiti službenike koji će 

privremeno obavljati poslove pročelnika 

novih upravnih tijela do imenovanja 

pročelnika na temelju javnog natječaja. 

 (2) Danom stupanja na snagu ove Odluke 

pročelnici ranijih upravnih tijela (Stručne 

službe Grada Križevaca, Upravnog odjela 

za gospodarstvo i financije, Upravnog 

odjela za stambeno – komunalne 

djelatnosti i Upravnog odjela za društvene 

djelatnosti) će biti preuzeti u nova upravna 

tijela iz članka 3. stavka 1. ove Odluke te 

raspoređeni na radna mjesta, za koja 

ispunjavaju propisane uvjete, po donošenju 

pravilnika o unutarnjem redu iz članka 17. 

ove Odluke. 

(3) Danom stupanja na snagu ove Odluke 

nova upravna tijela iz članka 3. stavka 1. 

ove Odluke preuzeti će službenike i 

namještenike koji su obavljali poslove iz 

njihovog djelokruga u ranijim upravnim 

tijelima: Stručnoj službi Grada Križevaca, 

Upravnom odjelu za gospodarstvo i 

financije, Upravnom odjelu za stambeno – 

komunalne djelatnosti i Upravnom odjelu 

za društvene djelatnosti. 

Članak 17. 

(1) Gradonačelnik će donijeti novi 

pravilnik o unutarnjem redu, na prijedlog 

pročelnika upravnih tijela, odnosno 

službenika iz članka 16. stavka 1. ove 

Odluke, najkasnije u roku od 60 dana od 

dana stupanja na snagu ove Odluke. 
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(2) Do donošenja novog pravilnika o 

unutarnjem redu i rasporeda na radna 

mjesta prema novom Pravilniku, službenici 

i namještenici obavljaju poslove koje su do 

tada obavljali, odnosno druge poslove po 

nalogu pročelnika upravnog tijela, a pravo 

na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju 

prema dotadašnjim rješenjima. 

(3) Svi službenici i namještenici rasporedit 

će se na radna mjesta za koja ispunjavaju 

stručne i druge uvjete za raspored, 

najkasnije u roku od dva mjeseca od 

stupanja na snagu novog pravilnika o 

unutarnjem redu. 

(4) Gradonačelnik će raspisati javni 

natječaj za imenovanje pročelnika 

upravnih tijela iz članka 3. stavka 1. ove 

Odluke, najkasnije u roku od 15 dana od 

dana stupanja na snagu novog pravilnika o 

unutarnjem redu. 

Članak 18. 

 Danom stupanja na snagu ove 

Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu 

upravnih tijela Grada Križevaca („Službeni 

vjesnik Grada Križevaca“, broj 1/02. i  

1/10.). 

Članak  19. 

 Ova Odluka objavit će se u 

„Službenom vjesniku Grada Križevaca“, a 

stupa na snagu 1. veljače 2018. godine. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

KRIŽEVACA 

KLASA: 023-01/17-01/8 

URBROJ: 2137/02-04/7-17-1 

Križevci, 20. prosinac. 

PREDSJEDNIK 

Marko Katanović, v.r. 

 

9.  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. i 1/13.) Gradsko vijeće Grada 

Križevaca na 7. sjednici održanoj 

30. siječnja 2018. godine donijelo 

je 

ODLUKU 

o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Grada Križevaca 

Članak 1. 

Odlukom o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Grada Križevaca (u 

daljnjem tekstu: Odluka) određuju se 

koeficijenti za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada 

Križevaca.  

Članak 2.  

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 3. 

Koeficijenti za obračun plaće 

službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Grada Križevaca određuju se 

sukladno klasifikaciji radnih mjesta 

utvrđenih Uredbom o klasifikaciji radnih 

mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 

74/10. i 125/14.), a unutar raspona, te 

iznose: 

Redni 

broj 
Naziv radnog mjesta Razina 

Klasifikacijski 

rang 
Koeficijent 

1. 
Pročelnik upravnog odjela  

Pročelnik službe 
- 

1. 

 
3,30 

2. 
Viši savjetnik za proračun i 

financije  
- 4. 2,60 

Broj 1/18 Službeni vjesnik Grada Križevaca



 35

3. 
Viši savjetnik 

Unutarnji revizor 
- 4. 2,28 

4. Savjetnik - 5. 2,22 

5. 
Viši stručni suradnik 

Samostalni upravni referent 
- 6. 2,10 

6. 
Stručni suradnik za poslove 

gradonačelnika  
- 8. 1,99 

7. Stručni suradnik - 8. 1,95 

8. 

Viši referent – tajnik 

gradonačelnika 

Viši referent za ovrhu i naplatu 

gradskih prihoda 

Viši referent za razrez poreza 

 9. 1,93 

9. Viši referent - 9. 1,74 

10. 

Referent (ekonom, referent, 

administrativni tajnik, komunalni 

redar, poljoprivredni redar) 

- 11. 1,56 

12. Referent - daktilograf - 12. 1,54 

13. 

Vozač, tehničar za održavanje, 

zaštitar, čuvar, komunalni izvidnik, 

domar 

1. 11. 1,50 

14. 

Ostala radna mjesta namještenika za 

koja je kao uvjet propisana srednja 

stručna sprema 

1. 12. 1,40 

15. 
Spremač, dostavljač, pomoćni 

radnik 
2. 13. 1,00 

16. 

Ostala radna mjesta namještenika za 

koja je kao uvjet propisana niža 

stručna sprema ili osnovna škola 

2. 13. 1,00 

 

Članak 4. 

Koeficijent složenosti za vježbenika 

iznosi 85% od najnižeg koeficijenta 

određenog za poslove radnog mjesta 

najniže složenosti njegove stručne spreme.  

Članak 5. 

Pojedinačna rješenja o plaći 

službenika i namještenika dužni su u roku 

od 15 dana od dana stupanja na snagu ove 

Odluke donijeti pročelnici njihovih 

upravnih tijela, odnosno službena osoba 

kojoj je rješavanje o tome utvrđeno opisom 

poslova radnog mjesta u Pravilniku o 

unutarnjem redu upravnih tijela Grada 

Križevaca. 

Gradonačelnik Grada Križevaca 

dužan je donijeti pojedinačna rješenja o 

plaći pročelnika upravnih tijela u roku od 

15 dana od dana stupanja na snagu ove 

Odluke. 

Članak 6.  

Koeficijenti za obračun plaće 

službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Grada Križevaca utvrđeni ovom 

Odlukom primjenjuju se počevši s plaćom 

za mjesec veljaču 2018. godine, koja će 

biti isplaćena u mjesecu ožujku 2018. 

godine. 

Članak 7. 

Danom stupanja na snagu ove 

Odluke prestaje važiti Odluka o 

koeficijentima za obračun plaće službenika 

i namještenika u upravnim tijelima Grada 
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Križevaca („Službeni vjesnik Grada 

Križevaca“, broj 5/10.).  

Članak 8. 

Ova Odluka objavit će se u 

„Službenom vjesniku Grada Križevaca“, a 

stupa na snagu 1. veljače 2018. godine. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

KRIŽEVACA 

 

KLASA: 120-01/18-01/4 

URBROJ: 2137/02-04/03-18-1 

Križevci, 30. 01. 2018. 

PREDSJEDNIK 

Marko Katanović, v.r. 

 

10.  Na temelju članka 48. 

Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi 

(''Narodne novine'' br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – 

pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak 

i 123/17) i članka 18. Statuta 

Grada Križevaca ("Službeni 

vjesnik Grada Križevaca", broj 

4/09, 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće 

Grada Križevaca na 7. sjednici 

održanoj 30. siječnja 2018. godine 

donijelo je  

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti gradonačelniku 

Grada Križevaca za donošenje 

Odluke o početku postupka i 

imenovanju stručnog povjerenstva za 

javnu nabavu radova na biciklističkim 

stazama, biciklističkom mostu i dionici 

pristupne ceste do vidikovca u 

Križevcima u okviru projekta ''Cyclo-

Net'' HUHR/1601/2.1.1/1011 te 

provođenje cjelokupnog postupka javne 

nabave 

 

 

I. 

 Daje se suglasnost gradonačelniku 

Grada Križevaca za donošenje Odluke o 

početku postupka i imenovanju stručnog 

povjerenstva za javnu nabavu radova na 

biciklističkim stazama, biciklističkom 

mostu i dionici pristupne ceste do 

vidikovca u Križevcima u okviru projekta 

''Cyclo-Net'' HUHR/1601/2.1.1/1011, što 

uključuje pokretanje i provođenje 

cjelokupnog postupka javne nabave, 

uključujući imenovanje ovlaštenih 

predstavnika naručitelja, pripremu 

dokumentacije za nadmetanje, analizu, 

pregled i ocjenu pristiglih ponuda, 

donošenje odluke o odabiru i sklapanje 

ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem. 

 Predmet nabave je modernizacija 

postojećih pješačkih staza u biciklističko-

pješačke staze unutar postojećeg koridora, 

izgradnja biciklističkog mosta preko 

potoka Vrtlin i modernizacija dionice 

pristupne ceste do vidikovca u Križevcima. 

 Procijenjena vrijednost nabave 

iznosi 3.898.781,00 kuna bez PDV-a, a 

javna nabava provest će se putem 

otvorenog postupka javne nabave male 

vrijednosti. 

II. 

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 

vjesniku Grada Križevaca". 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

KRIŽEVACA 

KLASA:  406-01/18-01/1       

URBROJ: 2137/02-02/03-18-2      

Križevci, 30. siječnja 2018.      

PREDSJEDNIK 

Marko Katanović, v.r. 

 

11.  Na temelju članka 18. 

Statuta Grada Križevci ("Službeni 

Vjesnik Grada Križevaca" broj: 

4/09, 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće 

Grada Križevaca na 7. sjednici 
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održanoj 30. siječnja 2017. godine, 

donijelo je: 

ZAKLJUČAK  

o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada 

Križevaca 

I. 

Grad Križevci prodavati će sljedeće 

nekretnine u svome vlasništvu: 

1. stan u potkrovlju zgrade u Ulici Petra 

Zrinskog 4 u Križevcima ukupne 

površine 47,95 m2, početna cijena 

utvrđena od strane ovlaštenog vještaka 

iznosi 28.828,77 € plativo u kunama 

prema srednjem tečaju HNB-a na dan 

isplate, 

2. poslovni prostor u I.Z. Dijankovečkog 

5 u Križevcima površine 162,66 m
2 

, 

početna cijena utvrđena od strane 

ovlaštenog vještaka sveukupno iznosi 

155.588,34 € plativo u kunama prema 

srednjem tečaju HNB-a na dan isplate, 

3. poslovni prostor u I.Z. Dijankovečkog 

10 u Križevcima, površine 131,70 m
2
. 

Početna cijena utvrđena od strane 

ovlaštenog vještaka  sveukupno iznosi 

132.201,34 € plativo u kunama prema 

srednjem tečaju HNB-a na dan isplate, 

4. poslovni prostor u I.Z.Dijankovečkog 

18 u Križevcima ukupne površine 

332,95 m2. Početna cijena utvrđena od 

strane ovlaštenog vještaka sveukupno 

iznosi 100.616,18 € plativo u kunama 

prema srednjem tečaju HNB-a na dan 

isplate, 

   II. 

Nekretnine će se prodavati putem 

javnog natječaja. U slučaju da nekretnine 

ne budu prodane u prvom krugu, natječaj 

će se ponavljati sve do prodaje svih 

nekretnina koje su predmet natječaja.  

Ponude, kako za prvi natječaj tako i 

za ponavljajuće će se predavati od prvog 

dana u mjesecu do dvadesetog dana u 

mjesecu, a otvaranje pristiglih ponuda 

obaviti će Povjerenstvo za raspolaganje 

nekretninama u vlasništvu Grada 

Križevaca zadnji tjedan u mjesecu. 

III. 

Daje se ovlast gradonačelniku da na 

temelju prijedloga Povjerenstva za 

raspolaganje nekretninama u vlasništvu 

Grada Križevaca donese Odluku o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja. 

IV. 

Stupanjem na snagu ovog 

Zaključka stavlja se van snage Zaključak o 

prihvaćanju Prijedloga za prodaju 

nekretnina u vlasništvu Grada Križevaca 

kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada 

Križevaca 6. svibnja 2015. godine 

KLASA: 940-01/15-01/25, URBROJ: 

2137/02-04/2-15-2 ("Službeni Vjesnik 

Grada Križevaca" broj: 1/15) i Zaključak o 

prihvaćanju Prijedloga za prodaju 

nekretnina u vlasništvu Grada Križevaca 

kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada 

Križevaca 18. ožujka 2015. godine 

KLASA: 550-01/15-01/27, URBROJ: 

2137/02-04/2-15-2 ("Službeni vjesnik 

Grada Križevaca" broj: 2/15). 

V. 

Ovaj Zaključak objavit će se u 

"Službenom vjesniku Grada Križevaca". 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

KRIŽEVACA 

KLASA: 944-01/17-01/74 

URBROJ: 2137/02-02/07-17-1     

Križevci, 30. siječnja. 2018. godine 

 

PREDSJEDNIK 

Marko Katanović, v.r. 
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125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik 

Grada Križevaca", broj 4/09, 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 7. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine donijelo je 

 

PLAN AKTIVNOSTI 

Grada Križevaca za 2018. godinu u sklopu akcije „Gradovi i općine - prijatelji djece“ 

 

Članak 1. 

Plan aktivnosti Grada Križevaca za 2018. godinu u sklopu akcije "Gradovi i općine – prijatelji djece" (u daljnjem tekstu: Plan) Projekta 

“Grad Križevci - prijatelj djece” temelji se na: - pravilima Akcije „Gradovi / općine prijatelji djece“, koju su pokrenuli Savez DND Hrvatske i 

Hrvatsko društvo za socijalnu i preventivnu pedijatriju pod pokroviteljstvom UNICEF-a Ured za Hrvatsku povodom 10. godišnjice usvajanja 

Konvencije UN-a o pravima djece 1999. godine. 

Plan obuhvaća najznačajnija područja i unutar njih aktivnosti sukladne kriterijima potrebnim za dobivanje prestižnog i obvezujućeg 

naslova „Grad Križevci - prijatelj djece“. 
 

VRIJEME 

ODRŽAVANJA 
AKTIVNOSTI 

PROGRAMSKO 

PODRUČJE 

NOSITELJ 

AKTIVNOSTI 
SUDIONICI 

 

SIJEČANJ 
„Škola klizanja u 

Križevcima“ 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Zajednica športskih 

udruga Križevci 
Djeca osnovnih škola 

 Radionice: modelarstvo, 

kreativno tehničke 

radionice, automatika, 

fotografija, programiranje 

i robotika 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola) 

 

Klupsko natjecanje mladih 

tehničara RH 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna škola od 

5. do 8. razreda) 

 
„Igre na snijegu“ 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, roditelji 

12. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
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rehabilitaciju Križevci 

 Književni susret za djecu 

(Željka Horvat Vukelja, 

književnica za djecu) 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Učenici osnovnoškolske dobi 

 Predstava za djecu u 

izvedbi malog kazališta 

„Kolibrići“ Gradske 

knjižnice 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Namijenjeno djeci predškolskog, 

osnovnoškolskog uzrasta, niži 

razredi 

 Sprječavanje nesreća i 

povećanje sigurnosti djece 

predškolske dobi 

5. ZDRAVLJE DJECE Pedijatar 

Predavanje u vrtićima s područja 

Grada Križevaca za roditelje djece 

predškolske dobi 

 

VELJAČA 

„Milijarda ustaje protiv 

nasilja nad ženama i 

djevojčicama“ 

7. SOCIJALNA SKRB  ZA 

DJECU 

Grad Križevci, 

Udruga Hera, Udruga 

osoba s invaliditetom 

Križevci 

Građani, djeca predškolske i 

osnovnoškolske dobi  

 

Križevački fašnik – 10.2. 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Turistička zajednica 

Grada Križevaca 
Dječji vrtići i osnovne škole 

 Radionice: modelarstvo, 

kreativno tehničke 

radionice, automatika, 

fotografija, programiranje 

i robotika 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola) 

 „Tulum slova“ – čitanja 

djeci 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE DJECE 

Srednja gospodarska 

škola, Gimnazija 
Djeca iz dječjih vrtića 

 Predstava: Duh zime, dah 

proljeća, šareni junaci i 

teta Veljača. Izvoditelj: 

Šareni svijet 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 
Djeca predškolske dobi 

 Maskenbal u igraonici 8. KULTURA I ŠPORT Gradska knjižnica Djeca predškolske dobi 
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DJECE I ZA DJECU „Franjo Marković“ 

 

Maskenbal 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici 

 „Škafić“ slavi 2. rođendan 

14.02.2018., slikovnice u 

ordinacijama Odjela 

pedijatrije u Domu 

zdravlja Križevci 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Pedijatrijska 

ordinacija - Gradska 

knjižnica „Franjo 

Marković“  

Djeca predškolske dobi 

 

Predstavljanje edukativne 

slikovnice „Slon kojeg 

nisu slušale noge“, 

autorice Nikol Bali 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“, 

Udruga za pomoć 

osobama s 

intelektualnim 

teškoćama „Latice“ 

Roditelji i odgojitelji 

 
Valentinovo – ples srca 

14.2. 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici 

 Legenda o svetom 

Valentinu – pričaonica u 

Bibliobusu 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 

Marković“ 

Djeca područnih škola 

 21.2. Međunarodni dan 

materinjeg jezika – jezici 

nas povezuju – radionica i 

izložba u bibliobusu 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 

Marković“ 

Djeca područnih škola 

 
Međunarodni dan rijetkih 

bolesti 28.2. 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, građani, vrtićanci, 

osnovne i srednje škole 
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10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

 

„Međunarodni dan rijetkih 

bolesti“ 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

Udruga osoba s 

invaliditetom 

Križevci 

Građani,  dječji vrtići i osnovne 

škole 

 

22.2. „535 godina mu je 

tek“ – Križevački 

glagoljaši Misalu u čast 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci, Osnovna 

škola Ljudevita 

Modeca 

Učenici viših razreda osnovnih 

škola 

 

Književni susret za djecu 
8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Učenici osnovnoškolske dobi 

 
Akcija darivanja 

slikovnica 

7. SOCIJALNA SKRB  ZA 

DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Suradnja s vrtićima i osnovnim 

školama 

 Predstava za djecu u 

izvedbi malog kazališta 

„Kolibrići“ Gradske 

knjižnice 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Namijenjeno djeci predškolskog, 

osnovnoškolskog uzrasta, niži 

razredi 

 

Posjet ordinaciji dentalne 

medicine 
5. ZDRAVLJE DJECE 

Dom zdravlja 

Koprivničko-

križevačke županije 

Ispostava Križevci - 

stomatolog 

Djeca osnovnoškolske dobi 

 Međunarodni dan 

turističkih vodiča 21.2. 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Turistička zajednica 

Grada Križevaca  
Djeca svih uzrasta 
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Akcija „Vidi i klikni“ 
4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

AMK Križevci, 

Policijska postaja 

Križevci i HAK 

Križevci 

Djeca zadnje vrtićke dobi i prvih 

razreda osnovne škole 

 
Modelarstvo, 3D 

modeliranje i printanje, 

fotoradionice i kreativne 

radionice.  Neformalno 

informatičko 

opismenjivanje i terapijsko 

jahanje. 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

 

9.  SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA DJECE 

Udruga osoba s 

invaliditetom 

Križevci 

Djeca s teškoćama u razvoju i 

mladi s invaliditetom 

 

OŽUJAK 
Darivanje vrtićanaca 

povodom Uskrsa 

7. SOCIJALNA SKRB ZA 

DJECU 

Grad Križevci i dječji 

vrtići 
Djeca predškolske dobi 

 Dan očeva – priča o Sv. 

Josipu – pričaonica u 

bibliobusu 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 

Marković“ 

Vjeroučitelj i učenici područnih 

škola 

 Dan očeva u Igraonici 

„Tate čitaju priče“ 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 
Djeca predškolskog uzrasta 

 20.3. Svjetski dan 

pripovijedanja – 

pričaonica u bibliobusu 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 

Marković“ 

Učenici područnih škola 

 Svjetski dan 

pripovijedanja, 20.3. 

pričaonica u Igraonici 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 
Djeca predškolskog uzrasta 

 Gradsko-međuopćinsko 

natjecanje mladih 

Hrvatskog crvenog križa 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Gradsko društvo 

Crvenog križa 

Križevci 

Djeca osnovnoškolske i 

srednjoškolske dobi 

 Obilježavanje Svjetskog 

dana osoba s Down 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, građani, vrtićanci, 
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sindromom 21.3.  

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

rehabilitaciju Križevci osnovne i srednje škole 

 Obilježavanje Svjetskog 

dana osoba s Down 

sindromom u Igraonici 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 
Djeca predškolskog uzrasta 

 

Obilježavanje Ljubičastog 

dana 26.3. 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, građani, vrtićanci, 

osnovne i srednje škole 

 Predstavljanje edukativne 

slikovnice „Slon kojeg 

nisu slušale noge“, 

autorice Nikol Bali 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 
Djeca predškolskog uzrasta 

 Predstava za djecu u 

izvedbi malog kazališta 

„Kolibrići“ Gradske 

knjižnice 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Namijenjeno djeci predškolskog, 

osnovnoškolskog uzrasta, niži 

razredi 

 

Obilježavanje Dana 

narcisa 

7. SOCIJALNA SKRB  ZA 

DJECU  

Udruga Agata 

 

 

 

Djeca iz dječjih vrtića i osnovnih 

škola 

 

 

 

Malo savjetovalište za 

roditelje 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

 

Dječji vrtić Čarobna 

šuma Križevci 
Građani, roditelji djece 

 Projektni dan Eko-škole 4. DIJETE U SIGURNOM Dječji vrtić Križevci Djeca dječjeg vrtića Križevci, 
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I ZDRAVOM GRADU roditelji, odgojiteljice i ostali 

zaposlenici vrtića 

 Radionice: modelarstvo, 

kreativno tehničke 

radionice, automatika, 

fotografija, programiranje 

i robotika 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola) 

 

Uskrsne igre  

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici 

 Mjesec čitanja priča: 

svakog ponedjeljka od 17 

sati i četvrtka od 10 sati 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca iz igraonice, dječjih vrtića, 

osnovnih škola, COOR-a 

 

Sigurno u prometu – 

školska natjecanja 

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

AMK Križevci, HAK 

Križevci, Policijska 

postaja Križevci i 

osnovne škole 

Djeca uzrasta od 10 do 12 godina 

 Obilježavanje Svjetskog 

dana voda 

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

Komunalno poduzeće 

d.o.o.  

Djeca predškolske i 

osnovnoškolske dobi 

 Likovno-kreativne 

radionice – Uskrs (27. i 

29.) 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca osnovnoškolskog uzrasta 

 

TRAVANJ 

1. April – budite 

spremni na šalu – 

pričaonica u 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 

Marković“ Križevci 

Učenici područnih škola 
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bibliobusu 

 
Dan Grada – rezanje torte  

 

 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Grad Križevci 

 

 

 

Djeca predškolske i 

osnovnoškolske dobi 

 

 

 
Dan Grada – izložba 

radova i prezentacija 

aktivnosti 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola)  

 Likovno-kreativne 

radionice – školski 

praznici  

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca osnovnoškolskog uzrasta 

 Dan Grada i noć knjige – 

književni susret za djecu i 

filmska projekcija 

(matineja) 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca osnovnoškolske dobi 

 
Dan planeta zemlje 

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

Komunalno poduzeće 

d.o.o. Križevci 

Djeca iz dječjih vrtića i osnovnih 

škola 

 
Uređenje cvjetnjaka ispred 

Igraonice, obilježavanje 

Dana planeta zemlje u 

Dječjoj igraonici 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci i Komunalno 

poduzeće d.o.o. 

Križevci 

Djeca predškolske dobi 

 22.4. Dan planeta zemlje – 

radionice u COOR-u 

Križevci 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, roditelji 

 Međunarodni dan dječje 

knjige 2.4. – likovne 

radionice i pričaonice 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca predškolske i 

osnovnoškolske dobi 

 Rasplesani bibliobus – 

Dan planeta zemlje 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 
Učenici područnih škola 
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Marković“ Križevci 

 
Predstava za djecu - 

Tikvići 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca predškolske i 

osnovnoškolske dobi 

 

Predstava za djecu – 

gostovanje kazališta 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Kazališne družine 

registrirane u 

Očevidniku kazališta 

pri Ministarstvu 

kulture 

Djeca iz dječjih vrtića 

 
Dani otvorenih vrata vrtića  

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 
Dječji vrtići Građani, dječji vrtići 

 Radionice: modelarstvo, 

kreativno tehničke 

radionice, automatika, 

fotografija, programiranje 

i robotika 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola) 

 

Izložba prigodnih 

uskršnjih radova 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola)  

 
5. županijsko natjecanje 

Modelarska liga 

Koprivničko-križevačke 

županije 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Zajednica tehničke 

kulture Kruževci i 

Zajednica tehničke 

kulture Koprivničko-

križevačke županije 

Djeca osnovnih škola 

 

Svjetski dan svjesnosti o 

autizmu -2.4. puštanje 

plavih balona u gradu 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, roditelji, građani, 

vrtićanci, osnovne i srednje škole 
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 Uz Međunarodni dan 

dječje knjige 2.4. – 

pričaonica, kreativna 

radionica i izložba knjiga, 

pričaonica 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca predškolske i 

osnovnoškolske dobi 

 Predstava za djecu u 

izvedbi malog kazališta 

„Kolibrići“ Gradske 

knjižnice 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Namijenjeno djeci predškolskog, 

osnovnoškolskog uzrasta, niži 

razredi 

 

Tjedan zdravlja – posjet 

dječjim vrtićima, 

premazivanje zubi 

5. ZDRAVLJE DJECE 

Dom zdravlja 

Koprivničko-

križevačke županije 

Ispostava Križevci - 

stomatolog 

Djeca predškolske dobi 

 Priče, legende i mitovi 

Križevaca i Kalničkog 

prigorja 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Turistička zajednica 

Grada Križevaca i 

osnovne škole 

Djeca osnovnoškolske dobi 

 

„Klik“ – sigurnosni pojas 

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE DJECE 

AMK Križevci, 

Policijska postaja 

Križevci i HAK 

Križevci 

Učenici srednjih škola 

 

Sigurno u prometu – 

županijsko natjecanje 

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE DJECE 

AMK Križevci i HAK 

Križevci, osnovne 

škole, Koprivničko-

križevačka županija, 

Policijska postaja 

Križevci 

Učenici od 10 do 12 godina 

 Moto i biciklističko 

druženje i posvećenje 

biciklista i motociklista 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

AMK Križevci, Grad 

Križevci, Policijska 

postaja Križevci, 

Djeca predškolske, 

osnovnoškolske i srednjoškolske 

dobi te ostali građani 
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Križevačka udruga 

biciklista 

 Utrka ulicama grada  

 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Zajednica športskih 

udruga Križevci,  

Djeca iz dječjih vrtića, osnovnih 

škola i srednjih škola 

 Predavanje naziva ''Moj 

otpad-moja odgovornost''  

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

Komunalno poduzeće 

d.o.o. Križevci 
Djeca prvih razreda osnovnih škola 

 

SVIBANJ 
Olimpijski festival dječjih 

vrtića 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Zajednica športskih 

udruga Križevci 
Djeca iz dječjih vrtića 

 Radionice: modelarstvo, 

kreativno tehničke 

radionice, automatika, 

fotografija, programiranje 

i robotika 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola) 

 
Dan vatrogasaca 

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 
JVP Križevci Djeca iz dječjih vrtića 

 Posjete predškolaca 1. 

razredima  

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Dječji vrtići i osnovne 

škole 
Djeca iz dječjih vrtića 

 Izložba likovnih radova 

djece vrtića Čarobna šuma 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Dječji vrtić Čarobna 

šuma Križevci 
Građani, dječji vrtići 

 
Dani otvorenih vrata u 

Zajednici tehničke kulture 

Križevci 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola) 

 

Nacionalni dan osoba s 

cerebralnom paralizom – 

5.5. 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, roditelji, građani, 

vrtićanci, osnovne i srednje škole 

 Dan COOR-a – 19.5. 6. ODGOJ I Centar za odgoj, Djeca i učenici COOR-a Križevci, 
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OBRAZOVANJE 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

djelatnici, roditelji, građani, 

vrtićanci, osnovne i srednje škole 

 

Međunarodni dan obitelji 

– 15.5. 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, roditelji 

 

Međunarodni dan obitelji 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

Udruga Vrtuljak 
Roditelji i djeca vrtićke i 

osnovnoškolske dobi 

 Predstava za djecu u 

izvedbi malog kazališta 

„Kolibrići“ Gradske 

knjižnice 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Namijenjeno djeci predškolskog, 

osnovnoškolskog uzrasta, niži 

razredi 

 

Književni susret za djecu 
8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Učenici osnovnoškolske dobi 

 

Dan maturanata 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Grad Križevci 
Učenici završnih razreda srednjih 

škola 
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 Tjedan medijske kulture: 

projekcije filmova za 

djecu 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Učenici osnovnih i srednjih škola, 

suradnja sa školama 

 

Tjedan filmskih projekcija 
8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca predškolske dobi, suradnja s 

dječjim vrtićima 

 
Obilježavanje Majčinog 

dana u Igraonici 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca predškolske dobi i roditelji 

 Majčin dan – „Moja je 

majka kao najljepša bajka“ 

literarna radionica 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 

Marković“ Križevci 

Učenici područnih škola 

 Sportsko natjecanje u 

bibliobusu – obilježavanje 

Svjetskog dana sporta 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 

Marković“ Križevci 

Učenici područnih škola 

 Pričaonica u igraonici: 

učenici srednjih škola 

čitaju djeci slikovnice 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Polaznici dječjeg igraonice, učenici 

srednjih škola 

 
Podjela potvrda za 

upravljanje biciklom 

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

HAK Križevci, 

Policijska postaja 

Križevci 

Djeca petog razreda osnovne škole 

 

LIPANJ 
Gradonačelnikov prijem za 

nadarene učenike  

2. NAMJENSKA 

NOVČANA SREDSTVA 

ZA ZAŠTITU I ODGOJ 

DJECE U GRADU 

Grad Križevci 
Sve osnovne i srednje škole s 

područja Grada 

 

Sigurno i vješto u prometu 

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

 

6. ODGOJ I 

HAK Križevci, PP 

Križevci i Grad 

Križevci 

Djeca predškolske dobi 
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OBRAZOVANJE 

 
Škola plivanja na 

gradskim bazenima 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU  

Zajednica športskih 

udruga 
Djeca iz osnovnih škola 

 Radionice: modelarstvo, 

kreativno tehničke 

radionice, automatika, 

fotografija, programiranje 

i robotika 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola) 

 
Međunarodni dan roditelja 

i Dan očeva – 1.6., 18.6.  

10.  PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

Udruga 

„VRTULJAK“ 
Roditelji, stručnjaci 

 

Međunarodni dan roditelja 

– 1.6. 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, roditelji 

 Filmska matineja (nedjelja 

ujutro) na Križevačkom 

velikom spravišču 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca predškolske i 

osnovnoškolske dobi 

 Ljetne likovne kreativne 

radionice, svakog petka za 

vrijeme ljetnih praznika 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca osnovnoškolske dobi 

 Predstava za djecu u 

izvedbi malog kazališta 

„Kolibrići“ Gradske 

knjižnice 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Namijenjeno djeci predškolskog, 

osnovnoškolskog uzrasta, niži 

razredi 

 

15. Malo Veliko spravišče 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Turistička zajednica 

Grada Križevaca, 

Pučko otvoreno 

Djeca predškolske i 

osnovnoškolske dobi 
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učilište Križevci 

 Organizacija škole 

plivanja i ljetovanja djece 

u Dječjem odmaralištu 

Križevci, u gradu Pagu 

 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica športskih 

udruga 

Djeca iz dječjih vrtića i osnovnih 

škola 

 
Ljetna škola biologije i 

kemije 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Gimnazija I. Z. 

Dijankovečkog 
Učenici Gimnazije 

 

SRPANJ 
Radionice za djecu 

„Umjetnost povezuje“ 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Volonterski centar 

Link 
Djeca od 6 do 13 godina 

 Radionice: modelarstvo, 

kreativno tehničke 

radionice, automatika, 

fotografija, programiranje 

i robotika 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola) 

 

Ljetna igraonica 
8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca predškolske dobi 

 Ljetne likovne kreativne 

radionice, svakog petka za 

vrijeme ljetnih praznika 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca osnovnoškolske dobi 

 
Mali knjižničari: 

volontiranje u knjižnici 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca osnovnoškolske dobi 

 

Ljetna škola biologije i 

kemije 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

 

Gimnazija I. Z. 

Dijankovečkog 
Učenici Gimnazije 
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 Organizacija škole 

plivanja i ljetovanja djece 

u Dječjem odmaralištu 

Križevci, u gradu Pagu 

 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica športskih 

udruga 

Djeca iz dječjih vrtića i osnovnih 

škola 

 

KOLOVOZ Dječje aktivno ljeto 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica športskih 

udruga Križevci, 

osnovne škole, 

Križevačka udruga 

biciklista 

Djeca osnovnoškolske i 

srednjoškolske dobi 

 

Ljetna igraonica 
8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca predškolske dobi 

 Ljetne likovne kreativne 

radionice, svakog petka za 

vrijeme ljetnih praznika 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca osnovnoškolske dobi 

 
Mali knjižničari: 

volontiranje u knjižnici 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca osnovnoškolske dobi 

 Organizacija škole 

plivanja i ljetovanja djece 

u Dječjem odmaralištu 

Križevci, u gradu Pagu 

 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica športskih 

udruga 

Djeca iz dječjih vrtića i osnovnih 

škola 

 

RUJAN 

Djeca prijatelji u prometu - 

Sigurno u školu s HAK-

om  

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

AMK Križevci, HAK, 

PP Križevci, Grad 

Križevci 

Djeca predškolske dobi i učenici 

prvih razreda osnovnih škola 

 Kvartovski turnir u malom 

nogometu 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU  

Zajednica športskih 

udruga i NK 

Djeca rođena 2001. godine i 

mlađa. 
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„Križevci“ 

 Predstava za djecu u 

izvedbi malog kazališta 

„Kolibrići“ Gradske 

knjižnice 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Namijenjeno djeci predškolskog, 

osnovnoškolskog uzrasta, niži 

razredi 

 Međunarodni dan 

pismenosti – likovno 

kreativna radionica 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca osnovnoškolske dobi 

 

Hrvatski olimpijski dan 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Hrvatski olimpijski 

odbor 
Djeca dječjih vrtića 

 S bibliobusom u školske 

klupe, radionica i 

pričaonica 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 

Marković“ Križevci 

Učenici područnih škola 

 

Jesen je stigla - pričaonica 
8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 

Marković“ Križevci 

Učenici područnih škola 

 
Dan hrvatske policije 

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 
PP Križevci Djeca dječjih vrtića 

 
Sv. Marko Križevčanin 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 
Župni uredi  

Djeca iz dječjih vrtića, osnovnih i 

srednjih škola 

 Radionice: modelarstvo, 

kreativno tehničke 

radionice, automatika, 

fotografija, programiranje 

i robotika 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola) 

 
Tjedan cjeloživotnog 

učenja 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, roditelji, građani, 

vrtićanci, osnovne i srednje škole 

 Ljetne likovne kreativne 

radionice, svakog petka za 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 
Djeca osnovnoškolske dobi 
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vrijeme ljetnih praznika Križevci 

 
Siguran put od kuće do 

škole 

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

AMK Križevci, HAK 

i Policijska postaja 

Križevci 

Učenici prvih razreda osnovnih 

škola 

 

LISTOPAD 
Jesenska priča – dan kruha 

i plodova jeseni 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

 

Turistička zajednica 

Grada Križevaca 

Djeca iz dječjih vrtića i osnovnih 

škola 

 

Obilježavanje Dječjeg 

tjedna 

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

 

7. SOCIJALNA SKRB ZA 

DJECU 

 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Grad Križevci, 

Komunalno poduzeće 

Križevci, Centar za 

socijalnu skrb 

Križevci, Udruge 

Vitica i Vrtuljak, 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju 

Križevci, Gradska 

knjižnica „Franjo 

Marković“ Križevci 

Djeca iz dječjih vrtića, osnovnih i 

srednjih škola, građani 

 Predstava za djecu u 

izvedbi malog kazališta 

„Kolibrići“ Gradske 

knjižnice 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Namijenjeno djeci predškolskog, 

osnovnoškolskog uzrasta, niži 

razredi 

 
Obilježavanje 40. godina 

rada Igraonice 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Građanstvo: roditelji, odgajatelji, 

pedagoški djelatnici, knjižničari 

 
Moj učitelj – kreativna 

pričaonica s djecom 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibiliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 

Marković“ Križevci 

Učenici područnih škola 
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 Mjesec hrvatske knjige – 

kako čitati djeci i djecom, 

čitanje naglas, odrastanje s 

knjigom (na glavi), 

radionica i pričaonica 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibiliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 

Marković“ Križevci 

Učenici područnih škola 

 Mjesec hrvatske knjige – 

pričaonice svaki utorak i 

četvrtak 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Učenici predškolskog i 

osnovnoškolskog uzrasta 

 

Dani kruha - Igraonica 
8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Učenici predškolskog uzrasta 

 Radionice: modelarstvo, 

kreativno tehničke 

radionice, automatika, 

fotografija, programiranje 

i robotika 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola) 

 

Festival tehničke kulture  

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola) 

 
Dani kruha – priredba, 

radionice 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, roditelji 

 

Mjesec knjige 
6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, roditelji 

 
Međunarodni dan pažnje 

posvećen mucanju i 

govornim manama – 

22.10. 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, roditelji 
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10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

 
Mjesec hrvatske knjige: 

književni susret za djecu 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Učenici osnovnoškolske dobi 

 

Osposobljavanje učenika 

petih razreda za vozače 

bicikla 

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

AMK Križevci, HAK 

i osnovne škole 
Učenici petih razreda 

 

STUDENI 

Prezentacija aktivnosti u 

sklopu Obrtničkog i 

gospodarskog sajma 

Koprivničko-križevačke 

županije 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola) 

 Radionice: modelarstvo, 

kreativno tehničke 

radionice, automatika, 

fotografija, programiranje 

i robotika 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola) 

 

Ne tako, nego ovako – dan 

bijelog štapa radionica 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 

Marković“ Križevci i 

Udruga slijepih i 

slabovidnih osoba 

Učenici područnih škola 

 
Legenda o rudarima i sv. 

Barbari – zaštitnici rudara 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 

Marković“ Križevci i 

Učenici područnih škola 
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Udruga slijepih i 

slabovidnih osoba 

 

Reci NE nasilju nad 

djecom - pričaonica 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 

Marković“ Križevci i 

Udruga slijepih i 

slabovidnih osoba 

Učenici područnih škola 

 
Obilježavanje 40. godina 

rada Igraonice u Igraonici 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca predškolske dobi i roditelji 

 
Mali zeleni festival – 

Igraonica 17.11. 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca predškolske dobi  

 Dan sjećanja na Vukovar 

18.11. – prigodno 

obilježavanje u COOR-u 

Križevci – paljenje svijeća 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, roditelji 

 

Mjesec svjesnosti o 

poremećaju senzorne 

integracije 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, roditelji, građani, 

vrtićanci, osnovne i srednje škole 

 

Mjesec svjesnosti o 

potpomognutoj 

komunikaciji 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, roditelji, građani, 

vrtićanci, osnovne i srednje škole 
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10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

 

Obilježavanje 

Međunarodnog dana 

svjesnosti o 

prijevremenom rođenju – 

17.11. 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

Udruga za ranu 

razvojnu 

re/habilitaciju 

VITICA 

 

-------- 

Vladimira Lončar  

Djeca, roditelji, građani 

 
Mjesec hrvatske knjige: 

književni susret za djecu 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Učenici osnovnoškolske dobi 

 

Osposobljavanje učenika 

petih razreda za vozače 

bicikla 

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

AMK Križevci, HAK 

i osnovne škole 
Učenici petih razreda 

 Gradske športske igre 

vrtićanaca 

 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica športskih 

udruga Križevci 
Djeca iz dječjih vrtića  

 Gradske športske igre 

osnovnih škola 

 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica športskih 

udruga Križevci 
Djeca iz osnovnih škola 

 U sklopu obrtničkog i 

gospodarskog sajma: 

 

Edukativno – ekološka 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

 

Komunalno poduzeće 

d.o.o. Križevci 

 

Djeca osnovnih škola 
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radionica za djecu 

 

PROSINAC 
Darivanje vrtićanaca 

povodom sv. Nikole 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

 

Grad Križevci i dječji 

vrtići 
Djeca od 1 do 7 godina 

 
Zimski malonogometni 

turnir U-14 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica športskih 

udruga Križevci 
Djeca do 14 godina 

 Radionice: modelarstvo, 

kreativno tehničke 

radionice, automatika, 

fotografija, programiranje 

i robotika 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola) 

 

Darujmo osmjeh gradu 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA  ZA  

DJECU 

Dječji vrtić  Zraka 

sunca 

Križevci 

Djeca iz dječjih vrtića i osnovnih 

škola   

 
Međugeneracijsko 

predbožićno druženje 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Dječji vrtić  Zraka 

sunca 

Križevci 

Djeca iz dječjih vrtića, osnovnih i 

srednjih škola, štićenici doma 

Novak  

 

Izložba prigodnih božićnih 

radova 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Zajednica tehničke 

kulture Križevci 

Mladi članovi Zajednica tehničke 

kulture Križevci, klubova članica i 

klubova sekcija (osnovna i srednja 

škola) 

 

Međunarodni dan osoba s 

invaliditetom i Dan 

otvorenih vrata COOR-a 

Križevci – 3.12. 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

djelatnici, roditelji, građani, 

vrtićanci, osnovne i srednje škole 
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I ODGOJU DJECE 

 

Sveti Nikola – priredba  
6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju 

Križevci, osnovne 

škole Ljudevita 

Modeca i „Vladimir 

Nazor“ 

Učenici, djelatnici, roditelji, 

građani, vrtićanci, osnovne i 

srednje škole 

 Božićni pano u bibliobusu 

– izložba radova učenika 

područnih škola 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

Bibliobus Gradske 

knjižnice „Franjo 

Marković“ Križevci 

Učenici područnih škola 

 

Božićna priredba 
6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju 

Križevci, osnovne 

škole Ljudevita 

Modeca i „Vladimir 

Nazor“ 

Učenici, djelatnici, roditelji, 

građani, vrtićanci, osnovne i 

srednje škole 

 
Božićne kreativne 

radionice 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca predškolske i 

osnovnoškolske dobi 

 
Božićne kreativne 

radionice u organizaciji 

vrtića u Turističkom 

informativnom centru 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Dječji vrtići s 

područja grada 

Križevaca, Turistička 

zajednica Grada 

Križevaca 

Djeca predškolske dobi 

 

Mali božićni sajam 

9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

Turistička zajednica 

Grada Križevaca  

Djeca predškolske i 

osnovnoškolske dobi 

 Osposobljavanje učenika 

petih razreda za vozače 

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

AMK Križevci, HAK 

i osnovne škole 
Učenici petih razreda 
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bicikla  

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 
Sveti Nikola – priredba - 

Igraonica 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca predškolske dobi 

 

Predstava „Šareni svijet“ 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

 

Gradska knjižnica 

„Franjo Marković“ 

Križevci 

Djeca predškolske dobi 

 

 

 
Podjela prigodnih paketa 

za sv. Nikolu 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

Udruga osoba s 

invaliditetom 

Križevci 

Djeca s teškoćama u razvoju 

 

„Međunarodni dan osoba s 

invaliditetom“ 

 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

Udruga osoba s 

invaliditetom 

Križevci 

Dječji vrtići i osnovne škole 

POVREMENO     

Siječanj – lipanj 2018. 

Donošenje Križevačke 

strategije izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s 

invaliditetom u razdoblju 

od 2018. – 2020. 

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9 i 10. 

Udruga osoba s 

invaliditetom 

Križevci, Zajednica 

saveza osoba s 

invaliditetom 

Hrvatske – SOIH  i 

Grad Križevci 

Predstavnici Udruge, Saveza  i JLS 

Veljača-svibanj 

Rujan-Prosinac Mala sportska škola 

8. KULTURA I ŠPORT 

DJECE I ZA DJECU 

 

Zajednica športskih 

udruga Križevci 
Djeca iz dječjih vrtića 

Siječanj - Lipanj Igraonica  8. KULTURA I ŠPORT Gradska knjižnica Djeca predškolske dobi 
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DJECE I ZA DJECU 

 

„Franjo Marković“ 

KONTINUIRANO     

 

Obiteljsko savjetovalište 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

Udruga Vrtuljak i 

Vitica 

Djeca i roditelji svih godina i 

uzrasta 

 

Predavanje o 

preventivnom 

samopregledu dojki 

5. ZDRAVLJE DJECE 

Križevačke srednje 

škole, Udruga žena 

oboljelih od raka 

dojke Klub „Agata“ i  

Dom zdravlja 

Koprivničko-

križevačke županije 

Ispostava Križevci 

Djeca srednjoškolske dobi 

 

Rana intervencija – 

individualan rad s djecom 

rane dobi + savjetovanje 

roditelja 

6.ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE  

Udruga za ranu 

razvojnu 

re/habilitaciju 

VITICA 

Djeca i roditelji djece rane dobi (0-

3, 3-7) 

 
Kvizorama 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 
Udruga Vrtuljak Djeca srednjoškolske dobi 
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9. SLOBODNO VRIJEME 

I REKREACIJA ZA 

DJECU 

 
Radionice za djecu 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 
Udruga Vrtuljak 

Djeca predškolske i 

osnovnoškolske dobi 

 Klub korisnika  

Program „Izrazi se 

kreativno i rekreativno i 

budi shvaćen i prihvaćen“. 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

Udruga osoba s 

invaliditetom 

Križevci 

Djeca s teškoćama u razvoju i 

djeca bez odgovarajuće roditeljske 

skrbi 

 

Nisi sam – stop nasilju 

među djecom i mladima 

4. DIJETE U SIGURNOM 

I ZDRAVOM GRADU 

 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

Policijska postaja 

Križevci 

Djeca osnovnoškolske i 

srednjoškolske dobi 

 

Radionice tijekom cijele 

godine  - projekt 

„Prijatelji-volonteri“ 

6. ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

Centar za odgoj, 

obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

Djeca i učenici COOR-a Križevci, 

učenici Gimnazije Ivana 

Zakmardija Dijankovečkog 

 Projekt pomoćnika u 

nastavi „Pomozimo jedni 

drugima III“ 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 

 

Grad Križevci 
Učenici osnovnih škola s 

poteškoćama u razvoju 

 

Grupe potpore dojenju 

5. ZDRAVLJE DJECE 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

Patronažne sestre 

Doma zdravlja 

Koprivničko-

križevačke županije – 

Ispostava Križevci 

Roditelji, djeca predškolske dobi 

 Studentski krediti 

 

7. SOCIJALNA  SKRB  

ZA  DJECU 
Grad Križevci 

Roditelji, djeca predškolske dobi, 

djeca osnovnoškolske dobi, djeca 
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Sufinanciranje cijene 

smještaja djece u vrtić 

 

Financiranje prijevoza 

učenika osnovnih škola 

 

Sufinanciranje prijevoza 

učenika srednjih škola i 

studenata 

 

Sufinanciranje školskog 

obroka djeci slabijeg 

imovinskog stanja 

 

Naknade rodiljama 

 

Sufinanciranje/financiranje 

udžbenika učenicima 

osnovnih škola 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U SKRBI 

I ODGOJU DJECE 

srednjoškolske dobi i studenti 

 
Članak 2. 

 

Ovaj Plan objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Križevaca". 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 

 

KLASA: 023-01/18-01/4 

URBROJ: 2137/02-04/11-18-1 

Križevci, 30. siječnja 2018. 

PREDSJEDNIK 

 

Marko Katanović, v.r. 
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AKTI GRADONAČELNIKA 

1.  Na temelju članka 10. 

Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine", 

broj 86/08 i 61/11), gradonačelnik 

Grada Križevaca 4. siječnja 2018. 

godine donio je 

P L A N 

prijma u službu u upravna tijela Grada 

Križevaca 

I. 

Ovim Planom prijma u službu u 

upravna tijela Grada Križevaca za 2018. 

godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje 

se stvarno stanje popunjenosti radnih 

mjesta u upravnim tijelima Grada 

Križevaca, potreban broj službenika i 

namještenika na neodređeno vrijeme te 

vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 

2018. godinu. 

II. 

Sukladno Pravilniku o unutarnjem 

redu u upravnim tijelima Grada Križevaca 

sistematizirano je ukupno 31 radno mjesto 

s 28 izvršitelja. 

Stvarno stanje popunjenosti radnih 

mjesta u upravnim tijelima Grada 

Križevaca na dan 4. siječnja 2018. godine, 

je kako slijedi: 

Upravni odjel za gospodarstvo i 

financije 

- utvrđeno 9 radnih mjesta, popunjeno 8 

radnih mjesta s 8 izvršitelja 

Upravni odjel za stambeno - 

komunalne djelatnosti 

- utvrđeno 9 radnih mjesta, popunjeno 8 

radnih mjesta s 8 izvršitelja 

Upravni odjel za društvene 

djelatnosti 

- utvrđena 4 radna mjesta, popunjena 3 

radna mjesta s 3 izvršitelja 

Stručna služba 

- utvrđeno 10 radnih mjesta, popunjeno 8 

radnih mjesta s 8 izvršitelja 

III. 

U upravnim tijelima Grada 

Križevaca utvrđuje se potreban broj 

službenika i namještenika za 2018. godinu: 

Upravni odjel za gospodarstvo i 

financije: 

 - 1 službenik 1 izvršitelj (pročelnik) 

IV. 

Upravna tijela Grada Križevaca 

popunjavat će radna mjesta prema ovom 

Planu, sukladno Pravilniku o unutarnjem 

redu u upravnim tijelima Grada Križevaca 

i financijskim sredstvima planiranim u 

Proračunu Grada Križevaca za 2017. 

godinu. 

V. 

Na temelju ovog Plana radna mjesta 

u upravnim tijelima Grada Križevaca će se 

popunjavati putem javnog natječaja, 

premještajem ili zadržavanjem u službi 

vježbenika koji je položio državni stručni 

ispit. 

VI. 

 Ovaj Plan će se tijekom godine 

mijenjati i dopunjavati ako se za time 

ukaže potreba. 

VI. 

Ovaj Plan objavit će se u 

"Službenom vjesniku Grada Križevaca". 

 

KLASA: 100-01/18-01/1 

URBROJ: 2137/02-04/3-18-1 

Križevci, 4. siječnja 2018. 

GRADONAČELNIK 

Mario Rajn, v.r. 
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