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PROGRAM
potpora poljoprivredi na području
Grada Križevaca za 2018. godinu
OPĆI UVJETI
I.
Ovim Programom utvrđuju se
aktivnosti za unapređenje poljoprivrede i
ruralnog razvoja temeljem kojih će se iz
Proračuna Grada Križevaca za 2018.
godinu
dodjeljivati
potpore
male
vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpore), te
kriteriji i postupak dodjele istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu
bespovratnih novčanih sredstava iz
Proračuna Grada Križevaca.
II.

Potpore male vrijednosti iz članka
1. dodjeljuju se sukladno pravilima EU o
pružanju državne potpore poljoprivredi i
ruralnom razvoju propisanim Uredbom
Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18.
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i
108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na potpore de minimis u
poljoprivrednom sektoru („Službeni list
Europske unije“ L 352/9) - u daljnjem
tekstu: Uredba 1408/2013.
Sukladno članku 1. Uredbe
1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na
potpore dodijeljene poduzetnicima koji se
bave
primarnom
proizvodnjom
poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:
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a) potpora čiji je iznos određen na
temelju
cijene
ili
količine
proizvoda stavljenih na tržište,
b) potpora djelatnostima vezanima uz
izvoz, to jest potpora koje su
izravno vezane uz izvezene
količine, potpora za osnivanje i
upravljanje
distribucijskom
mrežom ili za neke druge tekuće
troškove vezane uz izvoznu
djelatnost,
c) potpora uvjetovanih korištenjem
domaćih
umjesto
uvoznih
proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe
1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“
podrazumijevaju proizvode iz Priloga I.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije,
uz iznimku proizvoda ribarstva i
akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća
(EZ) br. 104/2000.
Ostale potpore koje se dodjeljuju po
ovom Programu dodjeljuju se sukladno
pravilima EU o pružanju državne potpore
propisanim Uredbom Komisije (EU) br.
1407/2013 od 18. prosinca 2013. o
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na de
minimis potpore („Službeni list Europske
unije“ L 352/1) - u daljnjem tekstu: Uredba
1407/2013.
III.
Sukladno članku 2., točka 2.
Uredbe 1408/2013 i članku 2., točka 2.
Uredbe 1407/2013 pod pojmom „jedan
poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća
koja su u najmanje jednom od sljedećih
međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih
prava dioničara ili članova u drugom
poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili
smijeniti većinu članova upravnog,
upravljačkog ili nadzornog tijela
drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati
vladajući utjecaj na drugo poduzeće
prema ugovoru sklopljenom s tim
poduzećem ili prema odredbi statuta ili
društvenog ugovora tog poduzeća;
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d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili
član u drugom poduzeću, kontrolira
samo, u skladu s dogovorom s drugim
dioničarima
ili
članovima
tog
poduzeća, većinu glasačkih prava
dioničara ili glasačkih prava članova u
tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od
odnosa navedenih u prvom podstavku
točkama (a) do (d) preko jednog ili više
drugih poduzeća isto se tako smatraju
jednim poduzetnikom.
CILJEVI PROGRAMA
IV.
 definirati optimalno korištenje
poljoprivrednog zemljišta i kulture
pogodne za proizvodnju s obzirom
na pedološka svojstva tla;
 preorijentacija
postojećih
poljoprivrednih gospodarstava u
ekološkom i profitabilnom smislu ;
 povećano
zapošljavanje
u
poljoprivredi, preradi i prodaji te
bolje iskorištavanje poljoprivrednih
površina,
revitalizacija
sela,
poboljšanje kvalitete života na selu
i smanjenje migracije;
 promocija Kleščeca kao autohtone
sorte ovog područja;
 podizanje kvalitete genetike u
stočarstvu, a time i konkurentnosti
uzgajivača i njihovih proizvoda na
tržištu;
 stvaranje stabilnih poljoprivrednih
kooperacija,
koje
će
moći
konkurirati na tržištu;
 omogućiti malim poljoprivrednim
proizvođačima plasman proizvoda i
olakšati pristup kupcima;
 ublažavanje posljedica eventualnih
prirodnih
nepogoda
na
poljoprivrednu
proizvodnju
povećanje poljoprivrednih površina
pod usjevima osiguranih od
prirodnih nepogoda;
 poticati
razvoj
prerađivačke
industrije, kao pokretača razvoja
poljoprivrede, ali i poduzetništva
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 olakšati malim poljoprivrednim
proizvođačima pristup financijskim
sredstvima
pod
povoljnijim
uvjetima.
NAMJENA POTPORA
V.
Grad Križevci će u 2018. godini
dodjeljivati
potpore
za
slijedeće
aktivnosti:
1) A 200301 Izrada namjenske
pedološke karte (sukladno Uredbi
1408/2013)
2) A 200304 Poticanje proizvodnje
autohtonog vina Kleščec (sukladno
Uredbi 1408/2013)
3) A 200310 Potpora za poticanje eko
proizvodnje (sukladno Uredbi
1408/2013)
4) A 200310 Potpora za korištenje
uzgojno
vrjednijeg
genetskog
materijala u stočarstvu (sukladno
Uredbi 1408/2013)
5) A 200310 Potpora udruživanju
poljoprivrednika (sukladno Uredbi
1407/2013)
6) A 200310 Potpora za stvaranje
zajedničkih
prerađivačkih
kapaciteta
(sukladno
Uredbi
1407/2013)
7) A 200310 Potpora za prodaju
vlastitih poljoprivrednih proizvoda
na tržnicama (sukladno Uredbi
1407/2013)
8) A 200310 Potpora za očuvanje
pčelinjih
zajednica
(sukladno
Uredbi 1408/2013)
9) A 200310 Potpora za očuvanje
izvornih pasmina peradi - kokoši
križevačke kukmice (sukladno
Uredbi 1408/2013)
10) A 200310 Potpora za upravljanje
rizicima u poljoprivredi (sukladno
Uredbi 1408/2013)
11) A 20310 Subvencija kamata na
kredite za nabavu repromaterijala
za proljetnu sjetvu
(sukladno Uredbi 1408/2013)
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VI.
A 200301 Izrada namjenske pedološke
karte
SVRHA POTPORE:
Definirati
optimalno korištenje poljoprivrednog
zemljišta i kulture pogodne za proizvodnju
s obzirom na pedološka svojstva tla.
Preorijentacija biljnih proizvođača na
proizvodnju onih kultura koje na datom tlu
obećavaju najveće prinose te ih je moguće
plasirati na tržište po višoj cijeni od
tradicionalnih kultura koje se na ovom
području uzgajaju.
KORISNICI: OPG-i s područja
grada (komercijalni OPG-i na osnovu
Javnog poziva i ugovora Grada Križevci s
Visokim gospodarskim učilištem u
Križevcima).
PLANIRANE
2018. GODINI:
-

-

AKTIVNOSTI

U

Raspisivanje
natječaja
za
sufinanciranje kontrole plodnosti tla na
poljoprivrednim
površinama u
vlasništvu OPG-a s područja Grada,
Obuka
kandidata za uzimanje
prosječnih uzoraka tla,
Visoko gospodarsko učilište u 2018.
godini izradio bi kemijske analize do
300 prosječnih uzoraka tla.

PLANIRANA
45.100,00 kuna.
INTENZITET:
Ugovoru.

SREDSTVA:
Rashodi

A
200304
Poticanje
autohtonog vina Kleščec

prema

proizvodnje

SVRHA POTPORE: Proširenje
proizvodnje autohtone vinske sorte kao
prepoznatljivog brenda poljoprivrednog i
turističkog proizvoda na vinskoj cesti
Križevci-Kalnik-Orehovec.
KORISNICI: Vinari i vinogradari s
područja kalničkog vinogorja.
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NOSITELJI: Grad Križevci u
suradnji s Visokim gospodarskim učilištem
u Križevcima.
PLANIRANE
2018. GODINI:

AKTIVNOSTI

U

 Podsađivanje anuliranih klonskih
kanditata
 Analize
klonskih
kandidata:
ampelografija i ampelometrija,
uvometrija
 Analiza grožđa, ukupno 75 uzoraka
 Mikrovinifikacija – 21 uzorak
 Kontrolirane mjere ampelotehnike i
agrotehnike i mjere zaštite klonskih
kandidata
 Obvezatne mjere nadzora i kontrole
u rasadniku
 Proizvodnja certificiranih loznih
cijepova, približno 20.000 komada
 Izrada elaborata klonskih kandidata
za Zavod za sjemenarstvo i
rasadničarstvo
PLANIRANA
100.000,00 kuna.
INTENZITET:
Ugovoru.

SREDSTVA:
Rashodi

prema

A 200310 Potpore u poljoprivredi
Poticanje eko proizvodnje
SVRHA POTPORE:
Poticanje
poljoprivrednih proizvođača na ekološku
proizvodnju radi postizanja viših cijena na
tržištu, dugoročno održivog korištenja
poljoprivrednog zemljišta i pozitivnog
utjecaja na zaštitu okoliša.
KORISNICI:
osobe koje:

Fizičke

i

pravne

- imaju sjedište na području Grada
Križevaca,
- imaju poljoprivredno zemljište u
vlasništvu ili na dugoročnom korištenju na
području Grada, - upisani su u Upisnik
subjekata u ekološkoj proizvodnji.
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PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
a) troškovi pripreme i podnošenja
zahtjeva za upis u Upisnik
subjekata u ekološkoj proizvodnji,
b) troškovi
provođenja
stručne
kontrole od strane ovlaštenih
kontrolnih tijela,
c) troškovi
pripreme
evidencije
uporabe poljoprivrednog zemljišta,
d) drugi troškovi izravno povezani sa
ishođenjem potvrdnice (certifikata)
i rješenju o upisu u Upisnik
subjekata u ekološkoj proizvodnji
INTEZITET: Potpora se dodjeljuje
u visini 50% ukupno prihvatljivih
troškova, do maksimalnog iznosa od
5.000,00 kuna po jednom prijavitelju. Za
korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti nije
prihvatljiv trošak.
Potpora za korištenje uzgojno
vrjednijeg genetskog materijala u
stočarstvu
SVRHA POTPORE: Poticanje
poljoprivrednika na korištenje kvalitetnijeg
uzgojnog materijala, kako bi se poboljšali
proizvodni i uzgojni genetski potencijali u
stočarstvu te stvorio uzgojno kvalitetniji
stočni fond i time povećala konkurentnosti
križevačkih
uzgajivača
i
njihovih
proizvoda na tržištu.
KORISNICI: Udruge koje se bave
stočarstvom na području Grada Križevaca
te okupljaju registrirane uzgajivače stoke.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
a) troškovi
izrade
programa
poboljšanja genetskog materijala
stoke,
b) troškovi umjetnog osjemenjivanja
genetski vrijednim materijalom.
INTEZITET: Potpora se dodjeljuje
u visini 50% ukupno prihvatljivih
troškova. Za korisnike koji su u sustavu
PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak.
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Potpora
poljoprivrednika

udruživanju

SVRHA POTPORE:
Potaknuti
lokalne poljoprivrednike na stvaranje
poljoprivrednih udruženja koja će zbog
svoje veličine, udruženih resursa i
financijske snage moći konkurirati na
tržištu.
KORISNICI:
Poljoprivredne
zadruge i klasteri koji imaju sjedište i
posluju na području Grada Križevaca,
upisani su u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava, te su osnovani nakon
01.01.2018. godine.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
a) troškovi
uspostavljanja
poljoprivrednih i prerađivačkih
klastera i zadruga (troškovi izrade
osnivačkih akata, javnobilježnički
troškovi,
troškovi
pristojbi,
biljega,
troškovi
upisa
u
odgovarajući registar, troškovi
izrade pečata i drugi troškovi
izravno povezani sa osnivanjem i
registracijom zadruge ili klastera,
odnosno omogućavanja početka
njihovog rada),
b) troškovi najma prostora za rad
zadruge ili klastera,
c) troškovi opremanja ureda klastera
ili zadruge (uredski namještaj,
računalna oprema),
d) troškovi bruto plaće jednog
zaposlenika klastera ili zadruge,
e) troškovi
sudjelovanja
jednog
zaposlenika klastera ili zadruge
na seminarima i obukama,
f) troškovi usluga knjigovodstva
zadruge ili klastera,
g) troškovi režija zadruge ili klastera,
h) konzultantske usluge za prijave na
nacionalne i EU natječaje,
i) izrada web stranice, letaka, brošura
i drugih promotivnih materijala
zadruge,
j) televizijski, novinski i radio
promidžbeni oglasi klastera ili
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zadruge.
INTEZITET: Potpora se dodjeljuje
u visini 50% ukupno prihvatljivih
troškova, osim točke c) i točke d). Potpora
za troškove iz točke c) dodjeljuje se u
visini 50% troškova, do maksimalnog
iznosa od 5.000,00 kuna. Potpora za
troškove iz točke d) se dodjeljuje u visini
10%
bruto
plaće
zaposlenika
u
zadruzi ili klasteru isplaćene za
razdoblje
o d 01.01.2018. godine do
trenutka podnošenja prijave na Javni poziv.

INTEZITET: Potpora se dodjeljuje
u visini 50% ukupno prihvatljivih
troškova, do maksimalnog iznosa od
25.000,00 kuna po pojedinom prijavitelju.
Za korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti
nije prihvatljiv trošak.

Za korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti
nije prihvatljiv trošak.

Potpora za prodaju vlastitih
poljoprivrednih proizvoda na tržnicama

Potpora za stvaranje zajedničkih
prerađivačkih kapaciteta

SVRHA POTPORE:
Olakšati
lokalnim
malim
poljoprivrednim
proizvođačima pristup tržištu i distribuciju
njihovih proizvoda.

SVRHA POTPORE: Izgradnja i
oprema
zajedničkih
prerađivačkih
kapaciteta koji će otkupljivati i prerađivati
primarne poljoprivredne proizvode većeg
broja
lokalnih
poljoprivrednih
proizvođača.
KORISNICI: - Fizička ili pravna
osoba ili organizirana grupa fizičkih i/ili
pravnih osoba, koja ima sjedište i posluje
na području Grada Križevaca te koja ima
ugovorni
odnos
sa
najmanje
2
poljoprivredna proizvođača s područja
Grada Križevaca o otkupu i/ili preradi
njihovih poljoprivrednih proizvoda iz
primarne proizvodnje.
- Zakonom o poticanju razvoja malog
gospodarstva ("Narodne novine" broj
29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)
kategorizirani su u skupinu malih subjekata
malog gospodarstva
- predmetno ulaganje za koje se podnosi
prijava za sufinanciranje u okviru Javnog
poziva izgradit će se ili koristiti na
području Grada Križevaca, za potrebe
otkupa
ili
prerade
poljoprivrednih
proizvoda proizvođača s područja Grada
Križevaca.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
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 izrada projektne dokumentacije za
gradnju zajedničkih prerađivačkih
kapaciteta,
 nabava strojeva i opreme za
zajedničke prerađivačke pogone.

KORISNICI: Fizičke i pravne
osobe, koje imaju sjedište na području
Grada Križevaca, upisane u Upisnik
poljoprivrednih
gospodarstava,
te
proizvode
i/ili
prerađuju
vlastite
poljoprivredne proizvode.
PRIHVATLJIVI
TROŠKOVI:
Troškovi najma prostora/štanda za prodaju
na tržnicama.
INTEZITET: Potpora se dodjeljuje
u visini 50% ukupno prihvatljivih
troškova, do maksimalnog iznosa od
5.000,00 kuna po pojedinom korisniku.
Za korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti
nije prihvatljiv trošak.
Potpora za očuvanje pčelinjih
zajednica
SVRHA POTPORE:
broja pčelinjih zajednica

Očuvanje

KORISNICI: Udruge koje se bave
pčelarstvom na području Grada Križevaca
te okupljaju registrirane pčelare.
Sufinancirati će se troškovi nabave hrane
za pčelinje zajednice za članove Udruge (2
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pogače po pčelinjoj zajednici).
Potpora za očuvanje izvornih
pasmina peradi - kokoši križevačke
kukmice
SVRHA POTPORE:
izvornih pasmina peradi
križevačke kukmice.

–

Očuvanje
kokoši

KORISNICI: Udruga uzgajivačka
hrvatskih pasmina peradi - Kukmica
Sufinancirati će se troškovi Projekta
praćenja
proizvodnih
pokazatelja
Križevačke kukmaste kokoši
PLANIRANE
AKTIVNOSTI:
Provođenje prve faze praćenja kukmice i to
od stadija jajeta do proneska te od
proneska do starosti godine dana, na četiri
obiteljska poljoprivredna gospodarstva i
Visokom gospodarskom učilištu kao
nositelju istraživanja s ukupno 10
rasplodnih jata.
PRIHVATLJIVI
TROŠKOVI:
Sufinancirati će se troškovi hrane za
kokoši tijekom provedbe projekta.
Potpora za upravljanje rizicima u
poljoprivredi
SVRHA POTPORE: Osiguranje
poljoprivredne proizvodnje na vlastitom
poljoprivrednom zemljištu s ciljem
smanjenja iznosa štete uslijed mogućih
elementarnih nepogoda.
KORISNICI: Fizičke i pravne
osobe, koje imaju sjedište na području
Grada Križevaca te su upisane u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava.
PRIHVATLJIVI
TROŠKOVI:
Troškovi premije osiguranja usjeva i/ili
nasada na površinama koje se nalaze na
području grada Križevaca.
INTEZITET: Potpora se dodjeljuje
u visini 25% ukupno prihvatljivih
troškova, do maksimalnog iznosa od
5.000,00 kuna po pojedinom korisniku. Za
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korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti nije
prihvatljiv trošak.
Subvencija kamata na kredite za
nabavu repromaterijala za proljetnu
sjetvu
SVRHA POTPORE: Olakšati
malim poljoprivrednim proizvođačima
pristup financijskim sredstvima pod
povoljnijim uvjetima.
KORISNICI: Fizičke i pravne
osobe, koje imaju sjedište na području
Grada Križevaca te su upisane u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava. Pravo na
korištenje sredstava subvencije kamate na
kredit ima Korisnik kredita koji ima
pozitivnu Odluku Povjerenstva
za
provođenje postupka javnih natječaja iz
poljoprivrede i Odluku banke o dodjeli
kredita.
PRIHVATLJIVI
TROŠKOVI:
Grad Križevci subvencionira dio ukupne
kamate
na kredite za nabavu
repromaterijala – sjeme, presadnice (za
povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i
gnojivo za sjetvu kukuruza, stočnog ječma,
zobi, soje i povrtlarskih kultura.
INTEZITET:
Grad
će
subvencionirati kamatu sa 3 postotna
poena.
PLANIRANA SREDSTVA ZA A
200310 POTPORE U POLJOPRIVREDI u
2018. godini: 237.000,00 kuna
PODNOŠENJE ZAHTJEVA I
POSTUPAK DODJELE POTPORE
VII.
Gradonačelnik Grada Križevaca
raspisuje javni poziv za dodjelu potpora iz
ovog Programa, koji se objavljuje na
oglasnoj ploči i
internetskoj stranici
Grada.
Uz zahtjev, podnositelj prijave
prilaže
odgovarajuću
dokumentaciju
određenu u javnom pozivu. Zahtjevi se
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rješavaju prema redoslijedu dospijeća,
odnosno do utroška planiranih sredstava.
Odluku o pojedinačnom odobrenju
bespovratne
potpore
na
prijedlog
Povjerenstva za provođenje postupka
javnih natječaja iz poljoprivrede donosi
Gradonačelnik Grada Križevaca.
Na javni poziv ne mogu se javiti
podnositelji
u
stečaju,
postupku
likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju
nepodmirene obveze prema Gradu
Križevcima i na ime javnih davanja.
VIII.
Sukladno članku 3. Uredbe
1408/2013 ukupni iznos potpora male
vrijednosti koji je dodijeljen jedinom
korisniku ne smije prijeći iznos od
15.000,00 EUR-a tijekom razdoblje od tri
fiskalne godine te se ta gornja granica
primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili
svrhu potpore.
Sukladno članku 6. Uredbe
1408/2013, podnositelj zahtjeva mora
svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima
dodijeljenih potpora male vrijednosti u
sektoru poljoprivrede iz drugih izvora
tijekom prethodne dvije i u tekućoj godini.
Sukladno članku 3. Uredbe
1407/2013 ukupan iznos potpora male
vrijednosti koji je dodijeljen jednom
poduzetniku ne smije prijeći iznos od
200.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od
tri fiskalne godine te se ta gornja granica
primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu
potpore.
Sukladno članku 6. Uredbe
1407/2013, podnositelj zahtjeva mora
svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima
dodijeljenih potpora male vrijednosti iz
drugih izvora tijekom prethodne dvije
fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.
Davatelj državne potpore dužan je
korisniku potpore dostaviti obavijest da mu
je dodijeljena potpora male vrijednosti
sukladno Uredbi 1408/2013 i Uredbi
1407/2013,
voditi
evidenciju
o
dodijeljenim potporama male vrijednosti
po pojedinim korisnicima, te čuvati
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podatke o dodijeljenim potporama male
vrijednosti deset godina od dana dodjele.
ZAVRŠNE ODREDBE
IX.
Korisnik
potpore
je
dužan
omogućiti davatelju potpore kontrolu
namjenskog utroška dobivene potpore.
Korisnik koji nenamjenski utroši
odobrena sredstva, dužan je odobrena
sredstva vratiti u Proračun Grada
Križevaca u roku od 15 dana od dana
utvrđivanja nepravilnosti i gubi pravo
slijedećih pet godina na poticajna sredstva
Grada Križevaca.
X.
Financijska sredstva za potpore u
poljoprivredi
na području Grada
Križevaca osigurana su u Proračunu Grada
Križevaca za 2018. godinu.
XI.
Ovaj Program stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom
vjesniku Grada Križevaca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 320-01/18-01/2
URBROJ: 2137/04-01/2-18-1
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

14.

Na temelju članka 18.
Statuta
Grada
Križevaca
(„Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca“ broj 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18.) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici održanoj
22. siječnja 2018. godine donijelo
je

ODLUKU
o subvencioniranju kamata za
kreditiranje proljetne sjetve u 2018.
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godini poljoprivrednicima s područja
Grada Križevaca

15.

Članak 1.
Ovom Odlukom ovlašćuje se
gradonačelnik Grada Križevaca da zaključi
Ugovor o poslovnoj suradnji s Erste &
Steiremarkische Bank d.d. na programu
kreditiranja u poljoprivredi na području
Grada Križevaca.

Gradski program za mlade Grada
Križevaca

Članak 2.

UVOD

Grad Križevci će subvencionirati
kamatu za kreditiranje proljetne sjetve s
3% godišnje.
Najmanji iznos kreditiranja je
5.000,00 kn, a najveći iznos 500.000,00
kn.
Članak 3.
Sredstva za ovu namjenu osigurana
su u Proračunu grada Križevaca za 2018.
godinu.
Članak 4.
Korisnici sredstava subvencije su
fizičke i pravne osobe sa sjedištem na
području Grada Križevaca i upisane u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a
na temelju pozitivne Odluke Povjerenstva
za provođenje postupka javnih natječaja iz
poljoprivrede i Odluke banke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u „Službenom vjesniku Grada
Križevaca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 320-01/18-02/4
URBROJ: 2137/02-04/2-18-1
U Križevcima, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.
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Gradski program za mlade Grada
Križevaca (u nastavku GPM) izrađen je na
temelju Nacionalnog programa za mlade za
razdoblje od 2014. – 2017. godine. Njime
Grad Križevce želi osigurati mladima
mjesto u društvenom životu grada te
ispuniti potrebe mladih koje će doprinijeti
većem standardu i kvaliteti života mladih.
Mladi su za potrebe ovog Programa
definirani kao osobe iz dobne skupine 15
do 30 godina, sukladno Nacionalnom
programu za mlade. Razdoblje trajanja
GPM-a je dvije godine od dana donošenja.
Većina mjera iz Programa može se
provesti kroz vrijeme trajanja, dok se za
neke mjere predviđa provedba od pet do
šest godina s obzirom na kompleksnost.
Mjere GPM-a su raspoređene u
sedam
prioritetnih
područja
te
predstavljaju odgovor na potrebe mladih
koje su se iskristalizirale u istraživanju
"Grad po mjeri mladih" koje je provela
Udruga roditelja "Korak po korak".
Gradski program za mlade predstavlja
sustavnu sistematizaciju problema s kojima
se namjerava pristupiti rješavanju istih. U
izradi GPM-a sudjelovali su i stručnjaci iz
svih društvenih područja u gradu
Križevcima.
Cilj GPM-a je aktivno uključiti
mlade u izradu javnih politika kroz koje će
se moći bolje integrirati u društvo i time
utjecati na poboljšanje uvjeta za život
svoje populacije na području grada. Jasnim
određenjem sadašnjeg stanja omogućuje se
donošenje efektivnih mjera i mjerenje
opipljivih rezultata provođenja programa.
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Nositelji mjera GPM-a su Upravni odjeli
Grada
Križevaca,
javne
ustanove,
organizacije civilnog društva te javni i
privatni sektor. Grad Križevci će u
Proračunu osigurati sredstva ili dio
sredstava za provođenje mjera GPM-a.
Područja koja GPM obuhvaća su:
1. OBRAZOVANJE,
PROFESIONALNO
OSPOSOBLJAVANJE I
USAVRŠAVANJE
2. ZAPOŠLJAVANJE I
PODUZETNIŠTVO
3. SOCIJALNA ZAŠTITA I
UKLJUČIVANJE
4. ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA
ZAŠTITA
5. AKTIVNO SUDJELOVANJE
MLADIH U
ZAJEDNICI/DRUŠTVU
6. KULTURA I MLADI
7. MLADI U EUROPSKOM I
GLOBALNOM OKRUŽENJU
1. OBRAZOVANJE,
PROFESIONALNO
OSPOSOBLJAVANJE I
USAVRŠAVANJE
Pojam: obrazovanje mladih u
kontekstu cjeloživotnog obrazovanja i
učenja.
Obrazovanje obuhvaća veliko područje
djelovanja koje uključuje mlade osobe.
Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih
ljudskih prava te je u skladu s time važno
da zajednica na različite načine unapređuje
obrazovanje mladih. Kroz formalno,
neformalno i informalno obrazovanje
pripremamo mlade osobe na aktivno
sudjelovanje
u
društvu.
Osim
profesionalnih
kompetencija,
kroz
obrazovanje se stječu socijalne i brojne
druge vještine koje doprinose razvoju
djeteta i mlade, a kasnije i odrasle osobe.
Najjednostavnije je obrazovanje
podijeliti na formalno i informalno.
Formalno obrazovanje pri tom se odnosi na
obrazovanje koje se provodi u različitim
obrazovnim ustanovama prema određenim
programima, a cilj je unapređenje znanja,
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vještina i kompetencija za osobne,
društvene i profesionalne potrebe. Putem
ovog oblika obrazovanja stječu se diplome
i kvalifikacije. Najčešće se provodi kao
strukturalno, kronološki određeno redovno
obrazovanje za mlađe osobe u osnovnim i
srednjim školama, na sveučilištima i u
specijaliziranim programima redovnog
strukovnog i visokog obrazovanja.
Informalno obrazovanje, s druge strane,
podrazumijeva svaki oblik obrazovanja
koji ne dovodi do stjecanja novih
kvalifikacija ili diploma. Kroz informalno
obrazovanje možemo se osposobljavati za
rad, socijalne aktivnosti, ali i za osobni
razvoj. Danas se mnogo govori o
cjeloživotnom obrazovanju i zajednica ima
i tu odgovornost da mlade pripremi na
cjeloživotno učenje i obrazovanje. S
globalizacijom i promjenama na tržištu
rada došlo je do potrebe cjeloživotnog
obrazovanja i učenja. Cjeloživotno
obrazovanje, kao što i sam izraz govori, na
obrazovanje gleda kao na cjeloživotni
proces, počinje obveznim školovanjem i
obrazovanjem te traje cijeli život.
Cjeloživotno učenje je nešto širi koncept
koji uključuje nenamjerno, neorganizirano
i spontano stjecanje znanja, a uz njega
vežemo osobno zadovoljstvo i razvoj
pojedinca, aktivno građanstvo, društvenu
uključenost i zapošljivost.
U
Križevcima
se
formalno
obrazovanje odvija u četiri osnovne škole
(Osnovna škola Ljudevita Modeca,
Osnovna škola "Vladimir Nazor", ssnovna
Glazbena škola Alberta Štrige i Centar za
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju) i četiri
srednje škole (Gimnazija Ivana Zakmardija
Dijankovečkog, Srednja škola "Ivan
Seljanec", Srednja gospodarska škola i
srednja Glazbena škola Alberta Štrige).
Mjera 1.1. Organiziranje
programa u području neformalnog
obrazovanja


Upoznati mlade s važnosti i
značenjem
cjeloživotnog
obrazovanja
te
oblicima
neformalnog
obrazovanja
u
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zajednici i ponuditi im različite
oblike stjecanja znanja, vještina i
kompetencija kroz različite oblike
neformalnog obrazovanja
Istraživanje pokazuje da mladi nisu
upoznati u dovoljnoj mjeri na koje
načine mogu stjecati dodatna
znanja, vještine i kompetencije kroz
oblike neformalnog obrazovanja.
Često se ističe da im nedostaje
sadržaja kojima bi upotpunili svoja
znanja koja dobivaju u školi. Prije
svega važno je mlade educirati o
važnosti i značenju cjeloživotnog
obrazovanja
te
neformalnog
obrazovanja. Potrebno je razvijati
programe i edukacije kroz koje bi
stjecali dodatna znanja, vještine i
kompetencije. Te programe mogu
razvijati udruge u suradnji s
obrazovnim institucijama, a u
skladu s potrebama mladih. Važno
je istražiti (npr. putem anketa) na
koja se područja usmjeriti i u
skladu s time razvijati programe.
Na taj način mogao bi se kroz
neformalno
obrazovanje
djelomično riješiti i problem
nedostatka izbornih predmeta koje
mladi ističu u istraživanju, ali i
stjecanje
praktičnih
životnih
vještina.
Potrebno je razvijati programe i
edukacije kroz koje bi stjecala
dodatna
znanja,
vještine
i
kompetencije i to u kratkim
modulima. Kraći moduli mogu
zainteresirati i potaći mlade na
daljnji samostalni rad i razvoj,
pokazati organizatorima ide li se u
dobrom smjeru, ali i izbjeći
dugotrajnije edukacije s većim
osipanjem polaznika.
Potaknuti mlade da uče jedni od
drugih i tako stječu dodatna znanja,
vještine i kompetencije. Istraživanje
pokazuje da mladima nedostaju
informacije, da žele veću ponudu
izbornih predmeta, da im nedostaje
praktičnih vještina. U gradu su

četiri srednje škole koje provode
različite programe. Kroz međuučeničku suradnju i edukacije mladi
bi jedni drugima prenosili znanja,
vještine i kompetencije.
Nositelj:

Organizacije

civilnog

društva
Suradnici: Pučko otvoreno učilište
Križevci, obrazovne institucije, Grad
Križevci, poduzetnici, HZZ, , Gradska
knjižnica "Franjo Marković" Križevci,
Savjet mladih, Zajednica tehničke kulture
Križevci, lokalni mediji
Mjera 1.2. Aktivno uključivanje
roditelja




Edukacija roditelja, povezivanje
roditelja i obrazovnih institucija i
udruga, razvoj programa za
roditelje
Promjene u svijetu rada odrazile su
se i na roditeljstvo i roditeljsku
ulogu. Istraživanje pokazuje da
sami roditelji nisu dovoljno
uključeni u život mladih u zajednici
te da je i njihova uloga važna u
poticanju društvenog angažmana
mladih. Ukoliko educiramo i
osnažimo te potaknemo roditelje na
uključivanje u zajednicu, za
očekivati je i veći angažman samih
mladih. Roditelje, prije svega treba,
educirati o promjenama i izazovima
današnjice s kojima se mladi nose,
važno je promicati nematerijalne
vrijednosti, prikazati im zašto je
važno sudjelovati u zajednici te što
time mlada osoba dobiva. Moguće
je ponuditi razne programe za
roditelje, kao što su škole za
roditelje, radionice za roditelje,
predavanja, tribine, razni kulturni i
edukativni sadržaji za cijele
obitelji. Sve te aktivnosti treba
povezati
s
obrazovnim
institucijama u kojima mladi
provode velik dio svog vremena.
Povezujući obrazovne institucije,
roditelje i udruge moguće je
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aktivnije
uključiti
zajednicu.

mlade

u




Nositelj: Obrazovne institucije
Suradnici:
Grad
Križevci,
organizacije civilnog društva
Mjera 1.3. Pisanje i provedba projekata za
obnovu i opremanje školskih objekata



Potaknuti obnovu i izgradnju
školskih objekata te opremanje istih
tehničkim pomagalima.
Mladi u istraživanju ističu kako je
potrebna obnova školskih objekata i
njihovo
opremanje
tehničkim
pomagalima, što bi za posljedicu
imalo unapređenje nastave i
izvođenja školskih programa. Grad
i obrazovne institucije zajedničkom
suradnjom i angažmanom mogu
raditi na pisanju i apliciranju te
provedbi projekata kako bi se
osigurala financijska sredstva za
obnovu.

Nositelj: Grad Križevci
Suradnici: obrazovne institucije i
organizacije civilnog društva
Mjera 1.4 Povezivanje poduzetnika
i obrazovnih institucija s ciljem
poboljšanja praktične nastave



Pospješiti
programe
stjecanja
praktičnih znanja i vještina kroz
zalaganje za razvoj istih.
Istraživanje pokazuje da su mladi
svjesni važnosti praktičnog rada te
da im isti nedostaje. Kako bi se to
pospješilo važno je ostvariti
suradnju
Grada,
obrazovnih
institucija i poduzetnika te na taj
način
osigurati
učenicima
kvalitetnije pohađanje praktične
nastave.

Nositelj: Grad Križevci
Suradnici: Obrazovne institucije,
poduzetnici i organizacije civilnog društva
Mjera 1.5. Stipendiranje
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Kreirati programe stipendiranja.
Mladi smatraju kako bi stipendije
mogle pridonijeti unaprjeđenju
njihova obrazovanja. Uz studentske
kredite koje Grad nudi studentima
kao
mogućnost
stipendiranja,
moguće je u suradnji Grada s
poduzetnicima
razvijati
nove
programe stipendiranja.

Nositelj: Grad Križevci
Suradnici: Poduzetnici, obrazovne
institucije
Mjera 1.6. Poticati informatičku
pismenost



Razvijati i ponuditi programe za
unaprjeđenje informatičke
pismenosti mladih.
Istraživanje pokazuje da je važno
kod mladih razvijati digitalna
znanja važna za budućnost, poticati
provedbu konferencija, edukacija i
sličnih
programa
za
razvoj
informatičke pismenosti. Mladi
često ističu kako im je to važno i
prepoznali su vrijednost takvih
znanja, vještina i kompetencija u
današnje vrijeme. Potrebno ih je
kroz školske, ali i druge programe
neformalnog obrazovanja educirati
o istima, povezati ih sa svijetom
rada i ukazati na korist i vrijednost
tih znanja, vještina i kompetencija.

Nositelj: Obrazovne institucije
Suradnici: Udruge građana, Pučko
otvoreno učilište Križevci, Grad Križevci
Vremensko razdoblje za provođenje
ovog djela Gradskog programa mladih
predviđa se u trajanju od pet do šest
godina. Većina mjera u ovom poglavlju
provoditi će se kroz redovno djelovanje
tijekom vremenskog trajanja Programa.
2. ZAPOŠLJAVANJE I
PODUZETNIŠTVO
Pojam: U državnoj statistici,
zanimanje podrazumijeva posao (radno
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mjesto) što ga osoba obavlja radi stjecanja
sredstava za život. Jedna od osnovnih
potreba čovjeka, a tako i mladih osoba je
da radi, odnosno da pronađe posao i
osamostali se kako bi stekao osjećaj
sigurnosti i odgovornosti u društvu.
Posao, odnosno vlastita primanja,
osnova su za osamostaljenje i život
odvojen od roditeljskog doma te
mogućnost da mladi slijede svoje planove i
životne ciljeve kako bi doprinosili društvu
te zasnovali vlastitu obitelj.
Mladi razdoblje prelaska iz
učeničkih klupa u svijet rada različito
doživljavaju te navode manje ili više
izazova s kojima se nose. Osnovni izazov
pri prvom zapošljavanju predstavlja
manjak radnog iskustva, a kasnije u životu
jednolika ponuda poslova ili poslova koje
smatraju premalo plaćenima kako bi
zadovoljili ranije spomenute potrebe.
Mladi često smatraju da nemaju
dovoljno prakse, znanja i vještina
predstavljanja na razgovoru za posao, a s
druge strane imaju prevelika očekivanja od
prvih zapošljavanja na kojima bi trebali
steći iskustvo i znanja te praktične vještine.
Vlada Republike Hrvatske provodi
različite mjere za pomoć pri zapošljavanju
mladih
osoba,
poput
stručnog
osposobljavanja za rad bez zasnivanja
radnog odnosa ili Mjere za stjecanje prvog
radnog iskustva / pripravništva, kroz koju
se osposobljavaju mlade osobe za rad na
radnom mjestu u zvanju za koje su se
obrazovale, a s ciljem stjecanja iskustva
ili formalnog uvjeta za pristupanje
stručnom/majstorskom
ispitu,
poslodavcima koji djeluju profitno nudi
potpore za zapošljavanje s ciljem poticanja
zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba
iz evidencije, također pruža mogućnost
osposobljavanja na radnom mjestu kako bi
im se pružila prilika da steknu iskustvo za
poslove za koje će se osposobljavati.
Vlada također promovira i potporu
za samozapošljavanje koja se dodjeljuje
nezaposlenim osobama koje se odluče na
pokretanje vlastitog posla a prijavljene su
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u evidenciju Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje.
Kroz provedeno istraživanje na
uzorku mladih grada Križevaca pokazuje
se kao problem nedostatak informiranosti
mladih osoba o Hrvatskom zavodu za
zapošljavanje te o svim mogućnostima
koje Zavod pruža.
Većinu onoga što su navodili kao
potrebe i želje (radionice o HZZ-u u
školama, financijske potpore za mlade
poduzetnike, radionice o poduzetništvu i
samozapošljavanju, radionice o aktivnom
traženju posla, pripremi za razgovor za
posao te pisanju zamolbe i životopisa,
programe za poticanje zapošljavanja
mladih te mladih osoba s invaliditetom,
profesionalno
usmjeravanje
učenika
osnovnih i srednjih škola, razna
osposobljavanja,
usavršavanja
i
prekvalifikacije i sl.) Zavod već provodi u
svom svakodnevnom radu. Informacije su
lako dostupne kroz internetske portale ili
osobno u prostorima Zavoda ili CISOK
centra. Svakako bi trebalo poraditi na
dostupnosti informacija kroz medije koji su
mladima bliži, poput Facebooka i drugih
društvenih mreža kako bi im sve
informacije bile dostupne i prije prijave u
evidenciju nezaposlenih.
Učenici bi voljeli da im se plaća
školska
praksa,
da
ima
manje
zapošljavanje „preko veze“ te da se
nepravilnosti iz Zakona o radu više
prijavljuju Inspektoratu rada. Također,
željeli bi da se mladima sufinancira
smještaj kako bi se lakše mogli
osamostaliti, a što vide i kao priliku za
ostanak u Republici Hrvatskoj i mogućnost
za sprečavanje iseljavanja mladih iz grada.
Naglasak mladi stavljaju i na
poslove preko Učeničkog servisa (kojih
nema dovoljno) te bi trebalo raditi na tome
da on postane funkcionalniji i vidljiviji.
Navode da bi bilo dobro da u gradu postoji
više sezonskih poslova. Mladi su slabo
informirani i o Razvojnom centru i
tehnološkom parku Križevci u kojem su
otvorena mnoga poduzeća za koje ne
znaju. Također, smatraju da bi trebalo
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smanjiti administraciju i papirologiju kod
otvaranja poduzeća i obrta.
Nezaposlenost je problem koji je
potrebno rješavati neovisno o skupini koja
je njome zahvaćena te je to jedan od
osnovnih zadataka Vlade i institucija, a
posebnu pozornost u rješavanju ovog
problema potrebno je posvetiti kada je riječ
o mladima.
Mjera 2.1. Intenzivirati provođenje
radionica s mladim nezaposlenim
osobama na temu prava i obaveza
nezaposlenih osoba te načinima aktivnog
traženja posla
Mladima su uvelike dostupne
informacije potrebne za traženje posla,
kako napisati zamolbu i životopis te koja
su njihova prava i obaveze kao
nezaposlene osobe putem Interneta
međutim i dalje su vrlo ovisni o
institucijama i školama što se tiče točnih
informacija. I dalje nisu sigurni kako se
posao zapravo traži, kako se predstaviti na
razgovoru za posao, što napisati u
životopis i zašto je dobro da su prijavljeni
u evidenciju nezaposlenih kada aktivno
traže posao.
Uz aktivnosti koje Zavod već
provodi s mladim nezaposlenim osobama,
namjera je dodatno ih usmjeriti i
informirati o načinima aktivnog traženja
posla, mogućnostima školovanja i dodatnih
osposobljavanja,
samoprocjene
poduzetničkih
potencijala,
vještine
upravljanja karijerom, pripremiti ih
detaljnije za (prvi) razgovor za posao, o
procesima pripreme za zapošljavanje te o
pravima i obavezama kao nezaposlenih
osoba uz stručno vodstvo i u suradnji s
ostalim dionicima na tržištu rada.
Nositelj: Hrvatski zavod za
zapošljavanje Križevci
Suradnici: Grad Križevci, CISOK
centar, srednje škole, KPC d.o.o.
Mjera 2.2. Poticati informiranje
mladih o mogućnostima sufinanciranja
zapošljavanja i samozapošljavanja putem
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održavanja tribina i radionica za
poduzetnike
početnike
na
kojima
sudjeluju mlade nezaposlene osobe,
stručnjaci iz područja zapošljavanja te
poduzetnici
Kako bi se mlade nezaposlene
osobe što ranije uključile na tržište rada
potrebno je kvalitetno i pravovremeno ih
informirati o raznim mjerama za poticanje
(samo)zapošljavanja. Kako bi stekli radno
iskustvo potrebno je dati im informaciju o
mjerama koje su osmišljene u tu svrhu.
Zadaća društva je da manjak
adekvatnih slobodnih radnih mjesta za
mlade nezaposlene osobe što prije smanji
informiranjem mladih koji žele raditi u
poduzetništvu o konkretnim poslovnim
idejama i savjetnima uz uključivanje
institucija, stručnjaka i poduzetnika. Kroz
tribine, radionice i Sajmove poslova
informirati ih o pokretanju vlastitoga posla,
potporama pri otvaranju vlastitog posla te
o potencijalnim teškoćama koje ih na tom
putu očekuju.
Nositelji: Križevački poduzetnički centar
d.o.o. i Hrvatski zavod za zapošljavanje
Križevci
Suradnici: Grad Križevci, poduzetnici,
organizacije civilnog društva, CISOK
centar, srednje škole
Mjera
2.3.
Radionice
o
profesionalnom
usmjeravanju
i
mogućnostima zapošljavanja za učenike
8. razreda te u svih razreda srednjih škola
Obzirom
da
mladi
svojom
neinformiranošću
pravdaju
svoje
nesudjelovanje u različitim aktivnostima,
pa tako i u aktivnostima oko odabira
zanimanja i stjecanja znanja za ta
zanimanja, prijedlog je da Hrvatski zavod
za zapošljavanje dođe u škole. Postoji
prostor za radionice na satovima
razrednika, a u okviru građanskog odgoja i
na drugim satovima u srednjoj školi (pr.
Politika i gospodarstvo, Poduzetništvo,…).
Radionice bi u osnovnoj školi trebale
pomoći učenicima pri odabiru zanimanja, a
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trebale bi se odvijati najkasnije od veljače
do travnja. Iako se sa srednjoškolcima s
područja grada ovakva predstavljanja već
provode, možda bi se bolji učinak postigao
da ih se dovede u prostorije Zavoda te ih se
na licu mjesta upozna s aktivnostima koje
zavod provodi.
Moguće je s poduzetnicima
organizirati posjete i predavanja te na taj
način također educirati mlade o potrebama
na tržištu rada. Uz to, mogu se izraditi
brošure i razni katalozi u kojima bi mladi
mogli dobiti informacije o brojnim
zanimanjima na jednom mjestu. Strukovne
škole mogu izvoditi pripreme za državnu
maturu, a gimnazija to mora raditi u vidu
dodatne nastave. Kako su preko tjedna
dodatni sati priprema za maturu dodatno
opterećenje u vidu 8. ili 9. sata nastave,
većina priprema se odvija subotom.
Međutim, odaziv maturanata subotom je
vrlo slab pa se često događa da profesori
ponekad dolaze zbog samo dva ili tri
maturanta ili se otkazuje od strane
maturanata u zadnji čas. K tome treba
dodati kako profesori u gimnaziji većinom
nisu plaćeni za taj vid rada s učenicima, a
pri tome se i priprema ogromna količina
radnih materijala uzalud što nije niti
zanemariv trošak. Isto tako treba uzeti u
obzir da u susjednim gradovima u
gimnazijama
većinom
niti
nema
organiziranih priprema za maturu. Usprkos
tome mladi se žale na količinu i kvalitetu
priprema za državnu maturu. Tom
problemu očito treba pristupiti drugačije.
Pripreme za maturu treba organizirati
Pučko otvoreno učilište s nekom od
profitnih ustanova koje se već duže
vrijeme bave tim poslom na tržištu. Putem
natječaja treba odabrati najpovoljniju
tvrtku, a maturanti bi trebali plaćati
pripreme. Na taj način bi se i u odgojnom
smislu stvarao osjećaj odgovornosti prema
preuzetim
obvezama.
Redovitim
polaznicima Grad Križevci bi mogao
vratiti dio ili cijeli iznos „školarine“.
Nositelj: Osnovne i srednje škole,
obrazovne institucije
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Suradnici: Hrvatski zavod za
zapošljavanje Križevci, Grad Križevci,
Savjet mladih, Volonterski centar Link
Mjera
2.4.
–
Osnivanje
posredničkog/učeničkog
servisa
za
povremeni rad učenika u jednoj od
križevačkih srednjih škola
Boljim pristupom posredniku koji
može organizirati povremeni rad učenika
tijekom školskih praznika mladi bi bili
zaineresiraniji za rad i stjecanje radnog
iskustva. Poslove posredništva može
obavljati srednja škola prema Pravilniku o
obavljanju djelatnosti u svezi sa
zapošljavanjem ("Narodne novine", broj
52/2017). Trenutno u našoj županiji takvo
posredovanje za druge škole obavlja
Srednja obrtnička škola u Koprivnici, no
zbog udaljenosti, križevački učenici o tome
su slabo informirani.
Boljim pristupom povremenom
radu mladima bi bilo omogućeno stjecanje
određenog radnog iskustva i vještina
korisnih za buduće zapošljavanje i lakši
izbor budućeg zanimanja.
Nositelj: Grad Križevci
Suradnici: jedna od
srednjih škola

gradskih

Vremensko razdoblje za provođenje
ovog djela Gradskog programa mladih
predviđa se u trajanju od pet do šest
godina. Većina mjera u ovom poglavlju
provoditi će se kroz redovno djelovanje
tijekom vremenskog trajanja Programa.
3. SOCIJALNA ZAŠTITA I
UKLJUČIVANJE
Pojam: Prijevoz djece s teškoćama
u razvoju i mladih s invaliditetom,
osiguranje prilagođenog javnog (ili taxi)
prijevoza kako bi se djeca s teškoćama u
razvoju i mladi s invaliditetom mogli
uključiti u aktivnosti lokalne zajednice.
Mjera 3.1. Osiguranje
prilagođenog javnog (ili taxi) prijevoza za
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djecu s teškoćama u razvoju i mlade s
invaliditetom
Kako bi se djeca s teškoćama u
razvoju i mladi s invaliditetom mogli
uključiti u aktivnosti u lokalnoj zajednici,
posebno u aktivnosti vezano uz mlade
potrebno je osigurati adekvatan tj.
prilagođeni javni (ili taxi) prijevoz.
Istraživanje o potrebama mladih
pokazalo je da učenici koji su putnici ne
mogu sudjelovati u izvannastavnim
aktivnostima
zbog
ne
mogućnosti
korištenja javnog prijevoza u terminima
izvan nastave.
Djeca s teškoćama u razvoju i
mladi s invaliditetom (posebno mladi s
ruralnog područja) imaju teškoće u
uključivanju u razne programe za mlade u
gradu jer nemaju adekvatno prilagođen
prijevoz koji bi im omogućio da mogu
sudjelovati i na događanjima nakon
nastave (događanja u poslije podnevnim i
večernjim satima).
Sredstva za takve namjene i kupnju
prilagođenih vozila (za javni prijevoz)
mogla bi se osigurati putem EU fondova.
Organiziranjem
i
uspostavom
prilagođenog javnog (ili taxi) prijevoza za
djecu s teškoćama u razvoju i mlade s
invaliditetom omogućilo bi im se
sudjelovanje u društvenom životu grada i
pomoglo obiteljima koji nemaju osobni
automobil da i oni mogu svoju djecu i
mlade uključiti u izvannastavne aktivnosti,
odnosno u društvena zbivanja u gradu.
Važno je obratiti pažnju da prijevozna
sredstva budu prilagođena i osobama u
invalidskim kolicima.
Nositelj: Grad Križevci
Suradnici:
Udruge
osoba
s
invaliditetom,
Centar
za
odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Križevci,
Centar za socijalnu skrb Križevci,
obrazovne ustanove, Pučko otvoreno
učilište Križevci.
Pojam: Zapošljavanje mladih s
invaliditetom

Mjera 3.2. Zapošljavanje mladih s
invaliditetom i motivacija mladih za tržište
rada


Mladima s invaliditetom otežan
je pristup tržištu rada i
mogućnostima
za
njihovo
zapošljavanje

Istraživanje o potrebama mladih
pokazalo je da su mladi s invaliditetom
ostaju nezaposleni i to dugotrajno
nezaposleni. Razlog tome može se gledati
u dva smjera:
1. Niska razina obrazovanja mladih s
invaliditetom (završena pomoćna
zanimanja)
2. Niska razina senzibiliziranosti
poslodavaca
za
zapošljavanje
mladih s invaliditetom
Potrebno je mlade s invaliditetom
više motivirati za daljnji razvoj vještina i
kroz profesionalnu rehabilitaciju osposobiti
ih za tržište rada i zapošljavanje. Kroz
različite radionice i edukacije omogućiti
razvoj ključnih kompetencija, jačanje
ljudskih resursa i povećanje osobne
fleksibilnosti uz razvoj niza vještina, što
često
svrstavamo
pod
pojam
komunikacijskih vještina, emocionalne
inteligencije, odnosno socijalnih vještina
samomotiviranja i upravljanja vlastitim
razvojem.
Poslodavci uglavnom nisu svjesni
mjera i financijskih poticaja koji postoje, a
osim toga imaju i predrasude o
učinkovitosti osoba s invaliditetom, tj.
mladih s invaliditetom na radnom mjestu.
Stoga je potrebno putem javnih kampanja i
različitih materijala (letaka, brošura)
senzibilizirati poslodavce za zapošljavanje
mladih s invaliditetom i putem pozitivnih
iskustava drugih poslodavaca ukazati im na
potencijal koji imaju mladi s invaliditetom.
Financiranje aktivnosti iz ovog
djela pruža se i kroz natječaje koje
relevantna državna tijela (ministarstava)
objavljuju za dodjelu sredstava iz
Europskog socijalnog fonda.
Nositelj: Udruge osoba s invaliditetom
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Suradnici: Grad Križevci, COOR Križevci,
Centar za socijalnu skrb Križevci,
obrazovne ustanove, Hrvatski zavod za
zapošljavanje Križevci, poslodavci


Planiranje i otvaranje zaštitnih
radionica
za
osobe
s
intelektualnim
teškoćama
i
višestrukim teškoćama u razvoju

Osobe s intelektualnim teškoćama i
višestrukim teškoćama u razvoju ne
sudjeluju ravnopravno na tržištu rada s
ostalim mladima. Zbog specifičnosti
razvojnih
teškoća
mogu
obavljati
jednostavne kratke radnje uz poticaj i
vođenje stručnih osoba (npr. završno
pakiranje proizvoda, uz stručno vođenje
uzgoj povrća, cvijeća…). Predlažemo
povezivanje s lokalnim poduzetnicima.
Sudjelovanjem
u
takvim
radionicama mladi s intelektualnim i
višestrukim teškoćama imaju priliku
sudjelovati na tržištu rada, dobiti naknadu
što uvelike utječe na osjećaj njihove
vlastite vrijednosti.
Nositelj: Grad Križevci
Suradnici:
Udruge
osoba
s
invaliditetom, COOR Križevci, Centar za
socijalnu skrb Križevci, obrazovne
ustanove, Hrvatski zavod za zapošljavanje
Križevci, poslodavci (lokalni poduzetnici)
Mjera 3.3. – Stambene zajednice za osobe
s intelektualnim i višestrukim teškoćama
u razvoju
U organiziranom stanovanju žive
punoljetne osobe s nekim oblikom
poteškoća, u pravilu njih pet, te kroz
praktičan rad provode svoje dnevne
aktivnosti, uključujući brigu o sebi,
radnom i stambenom prostoru, sitnim
popravcima, nabavci namirnica i pripremi
jela, usvajanju higijenskih i radnih navika.
S obzirom na poteškoće kod nekih je
korisnika osamostaljivanje moguće do
određene mjere, no osnovni ciljevi su
podizanje kvalitete života osobama s
intelektualnim teškoćama i višestrukim
teškoćama te njihovim obiteljima što se
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ovakvim stambenim zajednicama upravo i
postiže. U stambenim zajednicama su
zaposleni stručnjaci koji prate i
organiziraju dnevne rutine te im pružaju
podršku. Kvaliteta života mladih u
stambenim zajednicama se poboljšava,
time ne ovise o članovima uže obitelji.
Omogućava im se samostalnost i razvoj
kompetencija, što
je ključno za
uključivanje u zaštitne radionice i na tržište
rada.
Grad Križevci će pokušati kroz
natječaje ministarstava i EU fondove
pribaviti sredstva za adaptaciju postojećeg
objekta ili izgradnju novog u kojem bi bila
smještena takva stambena zajednica te
putem natječaja pokušati osigurati sredstva
za rad te zajednice.
Nositelj: Grad Križevci
Suradnici:
Udruge
osoba
s
invaliditetom, COOR Križevci, Centar za
socijalnu skrb Križevci
Mjera
3.4.
Uspostava
strukturiranog dijaloga s mladima na
području Grada Križevaca
Strukturirani
dijalog
je
participativni proces u kojem mladi i
donositelj odluka kontinuirano surađuju i
zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje
položaja mladih. Kroz strukturirani dijalog
tijela javne vlasti, uključujući institucije
Europske unije, savjetuju se s mladim
ljudima o određenim temama koje su od
velike važnosti za populaciju mladih
diljem Europe. Cilj je osigurati da
preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu
svoje mjesto u nacionalnim i europskim
politikama za mlade kako bi se poboljšala
kvaliteta njihova života i unaprijedio
položaj mladih u određenom području.
Također, dio toga je i administrativna i
tehnička
podrška
kod
provedbe
strukturiranog dijaloga s mladima.
Nositelji: Grad Križevci, Savjet
mladih Grada Križevaca
Suradnici: Obrazovne institucije,
lokalni mediji, ustanove, institucije,
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organizacije civilnog društva i ostale
organizacije od značaja za mlade.
Vremensko razdoblje za provođenje
ovog djela Gradskog programa mladih
predviđa se u trajanju od pet do šest
godina. Većina mjera u ovom poglavlju
provoditi će se kroz redovno djelovanje
tijekom vremenskog trajanja Programa.
4. ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA
ZAŠTITA
Pojam: Psihičke bolesti/poteškoće
Mjera 4.1. Savjetovanje/razgovor
mladih o potencijalnim problemima koje
im nameće svakodnevnica
Istraživanje o potrebama mladih
pokazalo je da postoji potreba da se
organizira savjetovalište gdje bi mogli
iznijeti sve probleme s kojima se susreću, a
koje nemaju s kime podijeliti.
Savjetovalište
u
kojem
je
omogućeno
psihološko
savjetovanje namijenjeno mladima koji
žele unaprijediti svoje mentalno zdravlje,
poboljšati socijalne odnose i djelotvornije
se nositi s različitim zahtjevima
svakodnevnog življenja. Glavni cilj
savjetovališta je povećanje dostupnosti
zdravstvenih
sadržaja
za
zaštitu
reproduktivnog zdravlja, zaštitu mentalnog
zdravlja, podizanje svijesti o modernim
ovisnostima te promociju zdravog stila
života mladih ljudi. Savjetovalište će
pružati izvaninstitucionalne
usluge
besplatno za korisnike. Također, ovdje je
prisutno
i
partnersko
povezivanje
zainteresiranih strana u svrhu osnivanja
savjetovališta, kao i istraživanje potreba i
interesa mladih na području Grada
Križevaca za osnivanje istog
 organizirati udrugu/savjetovalište
gdje bi radila/volontirala stručna
osoba kojoj bi mladi mogli iznijeti
sve probleme i teškoće s kojima se
susreću te im pružiti savjet/pomoć.
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Nositelj: Grad Križevci, Savjet
mladih Grada Križevaca, organizacije
civilnog društva
Suradnici: Osnovne i srednje škole,
Obrazovne institucije, Koprivničko –
križevačka županija, lokalni mediji,
ustanove, institucije, organizacije mladih i
za mlade te ostale organizacije od značaja
za mlade.
Pojam: Spolni odgoj i edukacija
Mjera 4.2. Edukacija mladih o
spolnom odgoju, bolestima i ostalim
pitanjima u suradnji s ustanovama u
zdravstvu
Istraživanje o potrebama mladih
pokazalo je da postoji potreba za većom
edukacijom učenika o spolnim bolestima, a
samim time postoji i povećana potreba za
edukacijom o spolnim odnosima. Iskazan
je interes za implementacijom portala za
informacije o spolnom odgoju.
 predlaže se organiziranje edukacije
u srednjim školama; u suradnji s
ustanovama u zdravstvu na temu
spolnih odnosa, problema, bolesti,
zabluda i ostalih informacija s
kojima se susreću mladi, a nemaju
ili su u strahu pitati prijatelje,
roditelje ili osobe od povjerenja.
 implementacija
portala
za
informacije o spolnom odgoju
kratkoročno
bi
pridonijela
posjećivanju mladih i čitanju, no
dugoročno ne bi imala efekta zbog
dostupnosti informacija na drugim
portalima o spolnom odgoju te bi
sama edukacija koja je navedena u
prvoj točki imala više utjecaja
među
mladima
od
razvoja
spomenutoga portala.
 kako se spolni odgoj među
mladima pokazao kao tabu tema, a
pokretanje portala možda ne bi
predstavljalo dugoročno rješenje,
pojavljuje se ideja za postavljanje
linka na već postojećim portalima
koje mladi posjećuju, a putem
kojeg bi mladi anonimno mogli
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postavljati pitanja na koja bi im
odgovore davale osobe stručne za
određeno područje, npr. liječnici i
sl.
Nositelj: Zdravstvene ustanove
Koprivničko-križevačke županije
Suradnici: Grad Križevci, srednje
škole.
Pojam: Fizička aktivnost i
prehrana
Mjera 4.3. Organizirati Dane
sportova u školama tijekom praznika
Istraživanje o potrebama mladih
pokazalo je da postoji potreba za većom
fizičkom
aktivnošću
i
zdravijom
prehranom što bi uključivalo neke od niže
mjera. Iskazana je potreba za većom
fizičkom aktivnošću tijekom praznika.
 Predlaže se organiziranje Dana
sportova tijekom praznika koje bi
organizirale škole gdje bi glavni
predstavnici bili nastavnici i
profesori tjelesne i zdravstvene
kulture zajedno sa Zajednicom
športskih udruga Križevci.
Nositelj: Zajednica športskih
udruga Križevci
Suradnici: Grad Križevci, osnovne i
srednje škole.
Mjera 4.4. Poboljšanje kvalitete
prehrane
Promicati i poticati zdrave
prehrambene navike mladih
Jedna od potreba mladih koja se
ističe u istraživanju odnosi se na problem
prehrane, a vezan je uz nedostatak kantina.
Vrijedno je to što mladi prepoznaju
važnost zdrave prehrane te je potrebno
osigurati im mjesta na kojima bi
svakodnevno mogli pojesti zdravi obrok.
Jedan od načina je otvaranje kantina ili
objekata za prehranu koje bi mladi mogli
koristiti zajednički (škole, fakulteti). Uz to,
kantina rad kantine moguće je organizirati

Broj 3/18

i tako da na taj način učenici strukovnih
programa kroz rad u kantini obavljaju
svoju praksu, ali i tako da se zaposle
studenti ili učenici.
Istraživanje je pokazalo da su mladi
zainteresirani za zdraviju prehranu, a
navedeno
bi
trebalo
poticati
senzibiliziranjem stanovništva, odnosno
mladih u osnovnim ii srednjim školama na
način da se godišnje u suradnji sa
ravnateljima osnovnih i srednjih škola
organiziraju edukacije na temu kako se
pravilno i zdravo hraniti. Tema edukacije
bi bila zdrava prehrana u užurbanom ritmu
života mladih gdje bi se pozornost
posvetila pravilnoj prehrani u užurbanom
načinu života mladih i njihovih obitelji.
Nositelj: Grad Križevci
Suradnici: Obrazovne institucije,
Zavod za javno zdravstvo Koprivničkokriževačke županije
Mjera 4.5. Ojačati sport u Gradu
provođenjem novih sadržaja i izgradnjom
novih objekata
Kako postoji potreba za fizičkom
aktivnošću mladih te sve veća potreba za
održavanjem
raznovrsnih
sportova,
potrebno je izgraditi još jednu dvoranu
koja bi bila podobna za razne sportove ili
obnoviti već postojeću dvoranu OŠ
"Ljudevita Modeca" koja je ujedno i
gradska.
Također,
kao
mogućnost
poboljšanja sportskih aktivnosti predlaže
se i natkriti gradske bazene tijekom
hladnih razdoblja godine, obnoviti stadion
i povećati mu kapacitet, urediti vanjsko
igralište koje bi mladima pružalo bavljenje
raznovrsnim sportovima i aktivnostima
(npr. sportsko igralište moglo bi se
sastojati od staze za trčanje, zaletišta za
skok u dalj s jamom, vježbališta sa
spravama, igrališta za rukomet i mali
nogomet, dva igrališta za košarku, igrališta
za odbojku i tenis te atletske staze za
rekreativno trčanje u duljini 200 metara) te
bi se sukladno uređenome prostoru za
održavanje sportskih aktivnosti mogao
održavati gore predložen Dan sportova ili
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slične manifestacije vezane za sport,
sukladno potrebama i željama mladih, a
isto tako i zajedničko vježbanje jer bi
postojao poseban prostor za spomenutu
aktivnost.
Pod Zdravljem i zdravstvenom
zaštitom najviše odgovora odnosilo se na
izgradnju sportskorekreacijskog centra
koji bi u sebi sadržavao zatvoreni bazen
koji se može koristiti i zimi (141 odgovor)
– za navedeno nismo sigurni bi li trenutno
financijski navedeno ulaganje mogao
podnijeti proračun Grada Križevaca, s
obzirom na ostale projekte koji čekaju na
ostvarenje već dugi niz godina, a s obzirom
na blizinu zatvorenog bazena u Koprivnici
također nismo sigurni u iskorištenost
kapaciteta u zatvorenog bazena u
Križevcima. Zaključak je da trenutno
financijska sredstva nisu dostatna za
izgradnju navedenoga, a i sama financijska
održivost nije opravdana.
Nositelj: Grad Križevci
Suradnici: Osnovne i srednje škole
te Zajednica športskih udruga
Križevci.
Pojam: Ovisnosti
Mjera 4.6. Edukacija mladih o prevenciji
ovisnosti
Istraživanje o potrebama mladih
pokazalo je da postoji potreba za boljom
edukacijom što se tiče prevencije ovisnosti.
Predlaže se organiziranje edukacije
od strane ovlaštenih osoba u osnovnim i
srednjim
školama
o
posljedicama
konzumiranja alkohola i opojnih sredstava
na mlade, igara na sreću (automata)
postavljenih u ugostiteljskim objektima te
ukoliko imaju navedenih problema
pokušati ih usmjeriti na bavljenje fizičkim,
odnosno sportskim aktivnostima. Veća
pozornost nastavnika/profesora ukoliko na
bilo koji način posumnjaju da osoba ima
probleme s ovisnošću, smatramo da u tome
dijelu profesor/nastavnik može pomoći
osobi te je usmjeriti (ponuditi savjet, ili
kratki razgovor nekome može spasiti život
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– bez direktnih službenih razgovora kod
psihologa) – profesor/nastavnik u tome
dijelu treba pružiti učeniku podršku.
Predlaže se veća redukcija prodaje
alkohola – smatramo da u navedenome
dijelu navedeno može kratkoročno riješiti
problem, no uvijek će se naći način da se
sredstva za konzumaciju nabave, a srž
problema se neće riješiti – samo
konzumiranje alkohola uvijek ima
psihološku stranu – najčešće su to
neriješeni problemi, nesigurnost, želja za
uklapanjem u društvo, a u navedenom
segmentu trebaju nastupiti kako smo naveli
i
profesori/nastavnici
koji
moraju
prepoznati potrebe svojih učenika i na
nekoj tjednoj bazi održati određena
predavanja i pružanje savjeta cijeloj
skupini (navedeno mogu odraditi i stručne
osobe za navedeno, npr. psiholozi), a koja
će se odnositi na najčešće probleme s
kojima se mladi susreću u društvu,
smatramo da će odaziv biti velik.
Kao kratki odgovor na gore
navedeno
predlažemo
i
povećanu
edukaciju od strane psihologa gdje će se
učenicima pristupiti u opuštenoj atmosferi i
na neki način postići i njihova otvorenost
prema problemima s kojima se susreću.
Predlaže se nabava određenih
pomagala koja bi se koristila kod edukacija
kako bi se učenike što više animiralo i
približile im se posljedice konzumacije
raznih sredstava. Jedna od takvih pomagala
su tzv. pijane naočale koje učenicima u
stvarnom obliku prikazuju kako se osoba
osjeća nakon konzumacije alkohola u
određenom postotku ili nekih od opojnih
droga.
Nositelj: Grad Križevci
Suradnici: Osnovne i srednje škole,
Policijska postaja Križevci, Zavod
za javno zdravstvo Koprivničkokriževačke županije
5. AKTIVNO SUDJELOVANJE
MLADIH U ZAJEDNICI/DRUŠTVU
Pojam:
Aktivno
sudjelovanje
mladih
u
zajednici
podrazumijeva
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„vježbanje“ mladih za preuzimanje i
prakticiranje uloge aktivnog građanina u
različitim segmentima društvenog života
kroz osmišljavanje raznih aktivnosti, a s
ciljem povećanog uključivanja mladih u
procese donošenja odluka, naročito kada se
radi o odlukama koje utječu na njihovu
budućnost. Volontiranje mladih je izvor
društvene energije za pomoć skupinama u
potrebi te način osnaživanja mladih za
aktivnu građansku ulogu u razvoju
socijalnog i demokratskog društva.
Volontiranje
utječe
na
razvoj
samopoštovanja i socijalnih vještina važnih
za razvoj svakog pojedinca.
U istraživanju su mladi stavili
naglasak na problem informiranosti kao
razlog da se ne uključe, što je paradoks
kraj današnjih medija i društvenih mreža
koji su dostupni. Govore da nisu
informirani što koriste kao izgovor da budu
pasivni. Mladima nedostaje konkretan
sadržaj koji omogućuju okupljanje i
sudjelovanje u različitim društvenim
događanjima
(kreativne
radionice,
radionice
neformalnog
obrazovanja).
Mladi smatraju kako ih je potrebno
uključiti u procese donošenje odluka
naročito kad se radi o odlukama koji utječu
na njihovu budućnost. Željni su projekata i
više mogućnosti za volontiranjem.
Mjera 5.1. Informiranje i poticanje
mladih na uključivanje u rad civilnog
društva
Poticanje informiranosti mladih te
povećanje motivacije za uključivanje u
sadržaje koji se za njih nude u zajednici.
 Povezivanje institucija, nevladinih
udruga i mladih osoba u svrhu
prikupljanja informacija od značaja
za mlade
 Održavanje tribina, edukacija,
okruglih stolova i predavanja s
temama od značaja za mlade
 Poticanje mladih na uključivanje u
izradu korisnog sadržaja na
društvenim mrežama
 Izrada promotivnog materijala u
vidu brošure koja će sadržavati
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informacije o ustanovama,
institucijama, udrugama i ostalim
organizacijama od značaja za
mlade te njihovim programima.
 Formiranje NGO školice
Kroz educiranje mladih o civilnom
društvu i procesima osnivanja udruge, što
uključuje predavanja i sredstva javnog
informiranja, želimo osposobiti mlade
lidere u društvu te ih informirati o
mogućnosti uključivanja u aktivnosti
udruga civilnog društva. Udruge su
prepoznate kao inkubatori inovacija i radne
snage te resursi prilike za zapošljavanje
 Otvaranje proračunske linije za
sufinanciranje projekata/programa
udruga mladih i za mlade u skladu s
mogućnostima
U programu Javnih potreba udruga
Grada Križevaca potrebno je osigurati
dodatno subvencioniranje projekta mladih i
za mlade koji bi povećali vidljivost sektora
i aktiviralo osnivanje novih inicijativa
unutar same ciljane skupine
 Osmišljavanje tiskanog, radio ili
elektronskog medija za mladu
populaciju
Mladi su kao jedan od najvećih
problema naveli neinformiranost. U skladu
s tim, potrebno je osigurati uvjete, ljudske i
tehničke kapacitete za razvoj community
media, tj. medija zajednice čiji će sadržaj
biti namijenjen isključivo mladima. Uz
razvoj medija, mladi će samostalno ili uz
mentorstvo kreirati sadržaj i program za
svoju ciljanu skupinu.
Nositelj:
Udruga
KVARK,
Križevački poduzetnički centar d.o.o.,
Centar za mlade Križevci – informativni
centar "Infodesk"
Suradnici: Obrazovne institucije,
Grad Križevci, Lokalni mediji, Savjet
mladih Grada Križevaca, ustanove,
institucije, organizacije civilnog društva i
ostale organizacije od značaja za mlade.
Mjera 5.2. Uključivanje Vijeća
učenika i Savjeta mladih u proces
donošenja odluka o događajima u gradu
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Povećati aktivnost škola i stručnog
osoblja u poticanju mladih na
aktivno sudjelovanje u Vijeću
učenika kroz organizaciju tribina,
predavanja
i
radionica
o
mogućnostima
sudjelovanja,
uključivanje Vijeća učenika i
Savjeta mladih u organizaciju
različitih gradskih događanja (npr.
Dan Grada, Spravišče, Advent itd.)

Mladi su u istraživanju istaknuli da
im je dosta ograničenosti u području
raznovrsnosti
aktivnosti
njima
namijenjenima, ne žele „samo cajke“,
„samo nogomet“, „samo kafiće“, vožnju do
Zagreba kako bi otišli u trgovački centar ili
kino. Mladi žele ostati u Križevcima, no
bez odgovarajućih ulaganja i podrške
Grada, ne pružaju im se mogućnosti za
ostanak. Mladi pokazuju tendenciju
otvorenosti i aktivacije koju svakako treba
iskoristiti u pozitivnom smislu te im
omogućiti samorealizaciju i ostvarenje
budućnosti u Križevcima.
Nositelj: Grad Križevci
Suradnici: Osnovne i srednje škole,
fakulteti, studentski zbor, udruge, Savjet
mladih Grada Križevaca
Mjera 5.3. Poticanje i uključivanje
mladih u volonterske aktivnosti


Predavanja
volontiranju

i

edukacije

o

Mladi ističu da su zainteresirani za
volonterske aktivnosti ali nisu dovoljno
informirani o samom volontiranju i
mjestima
gdje
mogu
volontirati.
Volonterski centar bi kroz češća
predavanja i edukacije o volontiranju
mogao bolje informirati mlade o
mogućnostima volontiranja.
- nagrađivanje volonterskog rada
kroz nagradu „Naj volonter“ ili
„Volonter godine“
U istraživanju se često spominjalo
„nagrađivanje“ volontiranja kao dodatna
motivacija za uključivanje mladih koji do
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sad nisu bili uključeni u volonterske
aktivnosti, a opet i poticaj aktivnim
mladima da i dalje nastave s volonterskim
radom. Jednom godišnje (npr. 5. prosinca Međunarodni dan volontera) organiziralo
bi se druženje volontera kako bi razmijenili
iskustva, primili priznanja (potvrde) za
odrađene volonterske aktivnosti te bi se
izabrao Volonter godine.
 Osnivanje školskih volonterskih
klubova
Osoblje škole trebalo bi se
osposobiti za menadžment volontera i
osnovati školske volonterske klubove. U
Križevcima imamo školski volonterski
klub samo u Gimnaziji. Potrebna je veća
aktivacija škola i udruga u izvannastavnim
aktivnostima,
naročito
kreativnim,
glazbenim,
dramskim
radionicama.
Potrebno je organizirati i provoditi tečajeve
te dati više mogućnosti mladima da pokažu
i rade na svojim talentima čime bi se
doprinijelo i potrebi za kazalištem i
koncertima
te
drugim
kulturnim
manifestacijama, a mladi bi bili aktivno
uključeni u proces od početak do kraja.
 Uspostava sustava priznavanja,
valorizacije
i
nagrađivanja
volonterskih aktivnosti mladih te
promicanje
vrijednosti
volonterskog rada. Promoviranje
volontiranja
među
mladima,
poslodavcima i poduzetnicima na
području Grada i šire u svrhu
stjecanja prvog radnog iskustva.
Za ovu svrhu potrebno je
organizirati
edukacije
koordinatora
volontera na području Grada Križevaca u
svrhu izrade kvalitetnijih volonterskih
programa i njihove provedbe, povećati broj
volontera
uključenih
u
provedbu
volonterskih programa, a tu se misli i na
povećanje broja educiranih koordinatora
volontera. Također, treba provoditi
kontinuiranu kampanju na području Grada
Križevaca
s
ciljem
prepoznavanja
vrijednosti volontiranja među mladima te
razvijati sustav nagrađivanja volontera, kao
što je i gore predloženo.
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Nositelj: Volonterski centar Link
Suradnici: Grad Križevci, udruge i
ostale organizacije od značaja za mlade,
osnovne i srednje škole, lokalni mediji,
Koprivničko – križevačka županija
MOBILNOST
Pojam: Mogućnost mladih ljudi da
uz osnovno obrazovanje, koje im pružaju
školske institucije, dobiju priliku da
sudjeluju u aktivnostima koje bi pridonijele
stvaranju radnih navika, radu u timu,
isticanju u pojedinim aktivnostima te
ostalim projektima u kojima mogu dati
svoj značajni doprinos, a da pritom njihova
udaljenost te dodatne obaveze nakon
edukacije ne budu prepreka za bavljenje
određenom aktivnošću. Isto tako, pružanje
prilike mladima da, osim u školskim
aktivnostima, sudjeluju i u izvanškolskim
aktivnostima vezanim uz sport i rekreaciju.
Navedeno obuhvaća razradu načina
prijevoza mladih te adekvatan raspored
održavanja aktivnosti, a kako pritom ne bi
zanemarili osnovnu edukaciju.
O
najbitnijim
te,
nadasve,
najzastupljenijim područjima bi trebali
dobiti informaciju od mladih osobno, da se
iz prve ruke vidi koliko oni imaju
samoinicijative te volje za doprinos u
pojedinim područjima, jer nametnuti im
određeni broj aktivnosti i zacrtanu
tematiku, a u kojima oni sami znaju da ne
mogu dati doprinos, rezultiralo bi
zanemarivanjem aktivnosti, a naposljetku i
odrazilo bi se na osnovnu edukaciju koja je
ipak prioritet.
Problemi i definicija istih:
 Udaljenost od mjesta aktivnosti
Nemogućnost mladih da iz mjesta
prebivališta na čim jednostavniji, a
opet način kojim ne bi puno
vremena izgubili, dođu do mjesta
aktivnosti.
 Raspored održavanja aktivnosti
Aktivnosti se najčešće (ako ih ima)
održavaju u vremenu koje je i po
par sati nakon osnovne edukacije u
školama te, samim time, ostavlja
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mladima izbor čekati tih par sati i
pritom izgubiti vrijeme koje im je
namijenjeno za učenje ili otići kući
i opet izgubiti vrijeme za prijevoz
natrag do mjesta održavanja
aktivnosti.
Glavna problematika:
Mladi imaju podosta vremena,
međutim, njihovo vrijeme nije usklađeno
kako bi iz njega mogli izvući maksimum
koji im je potreban, a najviše vremena se
gubi na prijevoz u smislu da mladi za to
vrijeme nisu ni na edukaciji, aktivnostima,
a niti kod kuće, već svoje vrijeme
poklanjaju čekanju prijevoza, a kad isti
stigne, dolazak one zadnje osobe do kuće
se mjeri u satima izgubljenim samo na
prijevoz.
Mjera 5.4. Osigurati ili pridonijeti
većoj mobilnosti mladih, u cilju podizanja
svijesti za zdravim načinom života
(sportske, kulturne aktivnosti) ili pak
osobnoj edukaciji koja bi se odnosila na
stjecanje radnih navika i komunikacijskih
vještina
Mjera
se
odnosi
postizanje
dogovora s javnim prijevoznicima koji bi
bili volji sudjelovati u prijevozu djece i
mladih na području grada Križevaca i
okolnih mjesta (npr. uvođenje novih i
popunjavanje starih linija), ali i također
privatnih prijevoznika (npr. Taxi prijevoz,
koji već sada u noćnim satima tijekom
vikenda prevozi mlade).
Nositelj: Grad Križevci
Suradnici: Javni prijevoznici s
područja Grada Križevaca, privatni
prijevoznici s područja Grada Križevaca
Vremensko razdoblje za provođenje
ovog djela Gradskog programa mladih
predviđa se u trajanju od pet do šest
godina. Većina mjera u ovom poglavlju
provoditi će se kroz redovno djelovanje
tijekom vremenskog trajanja Programa.
6. KULTURA I MLADI
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Pojam: Svijet ostaje na mladima,
dobro poznata izreka koja se u novije
vrijeme puno puta može čuti u
svakodnevnom životu. Primjenjuju je svi,
od visoko rangiranih osoba do običnih
ljudi, ali da li to tako uistinu i misle, o
tome bi se dalo razgovarati. U konačnici
mladi su ti koji ostaju, koji nasljeđuju i
kojima bi se trebalo dati više šanse za
sudjelovanje kako u društvenom životu
tako i u svim drugim oblicima života.
Mladima se mora dopustiti izražavanje i
realizacija njihovih ideja, realizacija
drugačijeg načina razmišljanja, jer bez toga
nema pomaka na bolje, nema koraka dalje
u pravom smjeru. U tome im ostali iz
okruženja u kojima se mladi nalaze moraju
pomoći.
Dio ovog programa koji nosi
podnaslov KULTURA I MLADI, odnosi
se na mogućnost poboljšanja dosadašnjeg
društvenog života mladih u Gradu
Križevcima i mladih s područja grada.
Istraživanje koje je za Grad Križevce
provodila Udruga roditelja "Korak po
korak" sastojalo se je od tri dijela:
 Procjena spremnosti zajednice
na uključivanje mladih, u
kojemu je sudjelovalo ukupno 18
sudionika predstavnika udruga,
obrazovnih,
zdravstvenih,
socijalnih institucija te kulturno
umjetničkih
i
humanitarnih
organizacija.
 Kvantitativno istraživanje, koje
je uključilo on i off-line metodu
istraživanja putem upitnika koji je
bio sastavljen od dva pitanja: Što
mladima u Križevcima treba? i
Što treba napraviti da Križevci
budu bolji grad za mlade?
 Kvalitativno istraživanje, koje je
provedeno metodom World cafe,
metodom kojom se u velikim
grupama nastoji uključiti što veći
broj sudionika u razgovor na
određenu temu.
Problemi koji su proizašli iz
kvantitativnog istraživanja, su prostorna
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rascjepkanost i loša prometna povezanost
koja može ograničiti pa i spriječiti mlade iz
okolnog područja grada da kvalitetno
sudjeluju u kulturnim sadržajima ili da
uopće sudjeluju, rašireni stereotipi kako
kulturno umjetnički sadržaji mogu biti
dostupni samo u gradu te nedostatak
motivacije odraslih, prvenstveno po
mišljenju mladih, nastavnog osoblja.
Kroz kvalitativno istraživanje, mladi,
njih 50-tak u rasponu od 15 do 30 godina
dokazali su da znaju razmišljati i da su
zainteresirani za svoj grad te da ih zanima
budućnost u njihovom gradu. Kroz
razgovor i na glavno postavljeno pitanje
što mladi misle da bi se moglo poboljšati,
unaprijediti u društvenom životu mladih u
Križevcima, mladi su bili prilično aktivni
iako u početku neki malo rezerviraniji jer
do sada je rijetko tko s njima razgovarao
na tu temu i pitao ih za njihovo mišljenje.
Mladi misle da za bolji život njih samih u
Križevcima treba učiniti slijedeće:
 Poboljšati glazbenu scenu grada –
uz već postojeće sadržaje, dodati
više festivala (uličnih, rock
festivala, koncerata za mlade grupe,
koncerata sa cover grupama, više
koncerata koje se odnose na
alternativnu
scenu,
formirati
gradski studio gdje bi mlade grupe
koje tek kreću imale priliku jeftino
ili besplatno snimiti svoje prve
albume te organizirati jednom
tjedno karaoke party kao i
osposobiti više mjesta po gradu za
mlade po uzoru na postojeći Klub
kulture).
 Poboljšati sportsku scenu grada –
izgraditi novu sportsku dvoranu,
izgraditi unutarnje terene za tenis,
gimnastiku
te
formirati
gimnastičarski klub za kojeg prema
mladima postoji interes, zatvoriti
već postojeći olimpijski bazen ili
izgraditi zatvoreni bazen te
formirati
plivački
klub
ili
organizirati rekreativno plivanje
tijekom zime za što isto tako
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postoji
zanimanje,
ponovno
izgraditi kuglanu, obnoviti stadion
 Poboljšati
ponudu
kulturnih
sadržaja – ponovno otvoriti kino,
unaprijediti postojeći gradski muzej
(iako je po mišljenu mladih on već
dobar i daje uvid u bogatu povijest
grada, treba mu dodati još sadržaja)
formirati još jedan muzej koji bi
pokrivao alternativnu umjetnost,
urediti Hrvatski dom tj. urediti
Veliku dvoranu Hrvatskog doma za
događanja koja se trenutno ne
mogu odvijati u postojećoj dvorani,
organizirati izložbu selfija, više
večeri poezije.
 Uvesti neke nove sadržaje –
formirati
udrugu
gejmera
i
organizirati natjecanja u gejmingu,
bodypaint,
„FloraArt“
sadnja
cvijeća i ukrašavanje grada,
organizirati još više kvizova po
uzoru na pubinkviziciju.
U skladu s time mjere koje iz toga
proizlaze, a sastavni su dio ovog programa,
su slijedeće:
Mjera 6.1. Jačanje glazbene scene
grada








Mjera 6.3. Usklađivanje aktivnosti
gradskih udruga i ustanova tijekom
godine i jačanje suradnje između istih
kroz kalendar događanja


Formiranje baze izvođača u gradu
iz područja više vrsta glazbe.
Organiziranje više raznih koncerata
i
festivala radi
osnaživanja
glazbene scene iz područja više
vrsta glazbe.
Unaprijediti
marketing
za
promociju glazbe u gradu.


Mjera 6.2. Jačanje kulturne i
društvene scene grada



Organiziranje tribina i predavanja o
kulturnim
sadržajima
te
prezentiranje istih putem društvenih
mreža i web portala.

Povećati broj izložbi i predstava u
gradu.
Urediti i opremiti Veliku dvoranu
Hrvatskoga doma.
Uvođenje Steora - pametnih klupa
nove generacije, koje koriste
solarnu energiju kako bi pružila
konkretna rješenja za rastuće
urbane probleme. Steora sadrži
različite mogućnosti, od pametnog
USB punjenja, mobilnog interneta i
informiranja mladih. Navedeno će
osigurati mladima druženje na
otvorenome (parkovi osnovnih i
srednjih škola), a samo druženje
biti će popraćeno osiguranjem
održivosti tehnologije (mobitela) i
interneta.

Nositelj: Gradske organizacije
civilnog društva i ustanove iz područja
kulture
Suradnici: Grad Križevci

Nositelji: Gradske organizacije
civilnog društva
Suradnici: Grad Križevci
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Formiranje ureda u kulturi ili
određivanje osobe u Upravnim
odjelima Grada Križevaca koja bi
imala
organizacijsku
funkciju
provođenja sadržaja udruga i
ustanova u kulturi na području
Grada. Na taj način uvela bi se
organiziranost
u
provođenju
kulturnih aktivnosti i ne bi dolazilo
do preklapanja istih.
Kroz rad ureda u kulturi formirati
bazu gradskih udruga i ustanova s
kontakt podacima radi lakšeg
međusobnog informiranja.
Oformiti kalendar događanja na
web stranici Grada Križevaca te
informirati javnost o istom s
naglaskom na mlade i prijenos
informacija
putem
društvenih
mreža.
Poticati
informiranost
mladih
putem društvenih mreža te njihovo
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uključivanje u širenje informacija
putem društvenih mreža ili web
portala
Nositelj: Gradske organizacije
civilnog društva i ustanove iz područja
kulture
Suradnici: Grad Križevci
Mjera
6.4.
prostorima




Upravljanje

gradskim

Aplicirati na razne javne natječaje
(Ministarstva, fondovi EU) gradske
prostore koji trenutno nemaju
funkciju i koji bi se na taj način
mogli obnoviti te ih dati udrugama
i ustanovama na korištenje.
Omogućiti udrugama koje imaju
program djelovanja a nemaju svoj
prostor dijeljenje prostora koje
trenutno koriste druge udruge.

Nositelj: Grad Križevci
Suradnici: Gradske organizacije
civilnog društva i ustanove u kulturi
Vremensko razdoblje za provođenje
ovog djela Gradskog programa mladih
predviđa se u trajanju od pet do šest
godina. Neki dijelovi predloženih mjera
mogu se realizirati kroz redovnu djelatnost
udruga i ustanova u kulturi kroz godinu ili
kroz vremensko trajanje Programa, dok
dijelovi mjera koji se odnose na obnovu
mogući su kroz javne natječaje za koje
Grad Križevci kao i same udruge i
ustanove trenutno apliciraju ili će
aplicirati.
7. MLADI U EUROPSKOM I
GLOBALNOM OKRUŽENJU
Pojam: Sudjelovanje mladih u
programima Europske unije, razmjene
mladih i suradnja s vršnjacima na
globalnoj razini te informiranja o
programima EU i usluge pomoći pri
apliciranju.
Mjera 7.1. Program informiranja
o programima EU i mogućnostima
suradnje i putovanja mladih
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Pokretanje
programa
za
kontinuirano informiranje o mogućnostima
i poticanje na sudjelovanje u programima
EU te suradnje mladih na globalnoj razini.
Istraživanje o potrebama mladih
pokazalo je da su mladi slabo informirani o
mogućnostima te da ne znaju kome se
obratiti u vezi sudjelovanje u programima
EU i suradnje mladih na globalnoj razini.
Pokretanjem ovakvog programa omogućila
bi se razmjena iskustva dobre prakse,
potaknulo mlade na sudjelovanje i pružila
stalna potpora u procesima apliciranja na
programe i provedbe programa EU.
Određena udruga u suradnji sa
školama i drugim sudionicima EU
programa provodila bi predavanja,
individualne konzultacije i okrugle stolove
na temu mogućnosti sudjelovanja i
provedbe programa EU namijenjenih
mladima te mogućnostima suradnje mladih
na globalnoj razini. Program bi
podrazumijevao povezivanje potencijalnih
sudionika s Agencijom za mobilnosti i
programe
EU,
drugim
postojećim
agencijama i akreditiranim udrugama te
web stranicama i
portalima EU
namijenjenih mladima (eTwinning, School
Education Gateway i slični).
Nositelj: Grad Križevci
Suradnici: Udruge, osnovne i
srednje škole, Udruga "Glas mladih",
Gradska knjižnica "Franjo Marković"
Vremensko razdoblje za provođenje
ovog djela Gradskog programa mladih
predviđa se u trajanju od pet godina. Mjere
u ovom poglavlju provoditi će se kroz
redovno djelovanje tijekom vremenskog
trajanja Programa.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 021-01/18-01/3
URBROJ: 2137/02-01/03-18-1
U Križevcima, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.
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16.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU GRADSKOG PROGRAMA ZA MLADE
GRADA KRIŽEVACA (2018. – 2019.)
1.

OBRAZOVANJE, PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I
USAVRŠAVANJE

Mjera 1.1.

Organiziranje programa u području neformalnog
obrazovanja


Prioritet/Aktivnost:

Nositelj:

Suradnici:

Očekivani rezultati:

Financiranje:
Vremenski okvir:

Mjera 1.2.



Organizacije civilnog društva
Pučko otvoreno učilište Križevci, Obrazovne
institucije, Grad Križevci, Savjet mladih Grada
Križevaca, poduzetnici, HZZ, Gradska knjižnica
"Franjo Marković" Križevci, Zajednica tehničke
kulture Križevci, lokalni mediji
 Povećana ponuda obrazovnih programa u
ponudi Pučkog otvorenog učilišta Križevci, s
naglaskom na izvođenje kraćih programa
 Pokrenut program među-učeničke suradnje s
ciljem prijenosa znanja i vještina učenika iz
srednjih škola različitog usmjerenja
 Povećana
svijest
mladih
o
važnosti
neformalnog obrazovanja i mogućnostima koje
se nude na području Grada Križevaca
Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija, EU
fondovi, zaklade, i dr. izvori financiranja
Kontinuirano provođenje programa kroz 2 godine
(2018. – 2019.)

Mjera 1.2. Aktivno uključivanje roditelja


Prioritet/Aktivnost:
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Upoznati mlade s važnosti i značenjem
cjeloživotnog
obrazovanja
te
oblicima
neformalnog obrazovanja u zajednici
Ponuditi mladima različite oblike stjecanja
znanja, vještina i kompetencija kroz različite
oblike neformalnog obrazovanja

Edukacija roditelja, povezivanje roditelja i
obrazovnih institucija te organizacija civilnog
društva, razvoj programa za roditelje
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Nositelj:

Obrazovne institucije

Suradnici:

Grad Križevci, udruge građana

Očekivani rezultati:
Financiranje:
Vremenski okvir:

Mjera 1.3.

Prioritet/Aktivnost:

Pokrenut program edukacije roditelja
poticanju društvenog angažmana mladih

Pisanje i provedba projekata za obnovu i
opremanje školskih objekata


Potaknuti obnovu i izgradnju školskih objekata
te opremanje istih tehničkim pomagalima

Grad Križevci

Suradnici:

Obrazovne institucije


Pokrenut postupak obnove školskih objekata i
njihovo tehničko opremanje

Financiranje:

Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija, EU
fondovi, resorna ministarstva

Vremenski okvir:

Kontinuirano kroz 2 godine (2018. – 2019.)

Mjera 1.4.

Povezivanje poduzetnika i obrazovnih institucija s
ciljem poboljšanja praktične nastave

Prioritet/Aktivnost:
Nositelj:
Suradnici:
Očekivani rezultati:

Financiranje:

o

Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
zaklade, i dr. izvori financiranja
Kontinuirano kroz 2 godine (2018. – 2019.)

Nositelj:

Očekivani rezultati:
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Unaprijediti kvalitetu stjecanja praktičnog
znanja u strukovnim srednjim školama
Obrazovne institucije, poduzetnici
Grad Križevci


Postignut veći stupanj suradnje poduzetnika i
srednjih škola u pogledu održavanja praktične
nastave

Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorna ministarstva i dr. izvori financiranja
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Vremenski okvir:

Kontinuirano kroz 2 godine (2018. – 2019.)

Mjera 1.5.

Stipendiranje

Prioritet/Aktivnost:
Nositelj:
Suradnici:



Kreirati program stipendiranja
studenata
Grad Križevci
Obrazovne institucije i poduzetnici


Očekivani rezultati:

i

Pokrenut dodatni program stipendiranja
učenika i studenata uz postojeći program
studentskih kredita koje Grad nudi studentima
kako mogućnost stipendiranja

Vremenski okvir:

Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorna ministarstva, gradske tvrtke i dr. izvori
financiranja
Kontinuirano kroz 2 godine (2018. – 2019.)

Mjera 1.6.

Poticati informatičku pismenost mladih

Financiranje:

Prioritet/Aktivnost:



Razvijati i ponuditi programe za unaprjeđenje
informatičke pismenosti mladih

Nositelj:

Obrazovne institucije

Suradnici:

Organizacije civilnog društva, Pučko otvoreno učilište
Križevci, Grad Križevci

Očekivani rezultati:
Financiranje:
Vremenski okvir:

Mjera 2.1.
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učenika



Pokrenut program usmjeren na povećanje
informatičke pismenosti mladih

Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorna ministarstva i dr. izvori financiranja
Kontinuirano kroz 2 godine (2018. – 2019.)
2. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO
Intenzivirati provođenje radionica s mladim
nezaposlenim osobama na temu prava i obaveza
nezaposlenih osoba te načinima aktivnog traženja
posla
 Dodatno usmjeriti i informirati mlade o
načinima
aktivnog
traženja
posla,
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Prioritet/Aktivnost:


Nositelj:

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Suradnici:

Grad Križevci, CISOK centar, srednje škole, jedinice
lokalne samouprave, Križevački poduzetnički centar,
Pučko otvoreno učilište Križevci


Očekivani rezultati:

Financiranje:
Vremenski okvir:

Mjera 2.2.

Prioritet/Aktivnost:

Nositelji:
Suradnici:
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mogućnostima
školovanja
i
dodatnih
osposobljavanja, samoprocjene poduzetničkih
potencijala, vještine upravljanja karijerom
Pripremiti mlade detaljnije za (prvi) razgovor
za posao
Informirati mlade o pravima i obavezama kao
nezaposlenih osoba

Uspostavljene su redovne radionice s mladim
nezaposlenim osobama na temu prava i obveza
nezaposlenih osoba
Intenzivirane su radionice s mladima o
aktivnim načinima traženja posla

Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorno ministarstvo i dr. izvori financiranja
2018. - 2019.

Poticati informiranje mladih o mogućnostima
sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja
putem održavanja tribina i radionica za poduzetnike
početnike na kojima sudjeluju mlade nezaposlene
osobe, stručnjaci iz područja zapošljavanja te
poduzetnici
 Održavanje tribina i radionica na temu
samozapošljavanja
 Osvještavanje mladih nezaposlenih osoba o
vještinama koje su potrebne za pokretanje
vlastitog posla
 Povezivanje
poduzetnika
s
mladim
nezaposlenim osobama koje namjeravaju
pokrenuti vlastiti posao
 Informiranje mladih o potporama na koje imaju
pravo prilikom pokretanja vlastitog posla
Križevački poduzetnički centar i Hrvatski zavod za
zapošljavanje
Grad Križevci, poduzetnici, jedinice lokalne
samouprave, udruge, CISOK centar, srednje škole
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Očekivani rezultati:

Financiranje:
Vremenski okvir:

Mjera 2.3.

Prioritet/Aktivnost:

Nositelj:
Suradnici:

Očekivani rezultati:

Financiranje:
Vremenski okvir:

Mjera 2.4.

Prioritet/Aktivnost:

Nositelj:

Broj 3/18

Povećan broj mladih poduzetnika i njihovog
samozapošljavanja u Gradu Križevcima
 Podignuta razina informiranosti mladih vezano
uz samozapošljavanje, te potencijalnim
poteškoćama koje ih očekuju prilikom
pokretanja vlastitog posla
Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorno ministarstvo i dr. izvori financiranja
2018. – 2019.

Radionice o profesionalnom usmjeravanju i
mogućnostima zapošljavanja za učenike 8. razreda
te u svih razreda srednjih škola
 Održavanje predavanja Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje u školama
 Održavanje predavanja poduzetnika kako bi
mladi stekli uvid o potrebama na tržištu rada
 Održavanje sajma fakulteta u srednjim školama
Osnovne i srednje škole, obrazovne institucije
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Grad Križevci, Savjet
mladih, Volonterski centar Link
 Podignuta svijest mladih o zahtjevima i
potrebama na tržištu rada
 Podignuta informiranost mladih o Hrvatskom
zavodu za zapošljavanje te načinima na koje
mladi mogu pristupiti informacijama o
zapošljavanju
 Održane su radionice i sajam fakulteta
Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorno ministarstvo i dr. izvori financiranja
2018. – 2019.

Osnivanje posredničkog /učeničkog servisa za
povremeni rad učenika u jednoj od križevačkih
srednjih škola


Osnivanje posredničkog/učeničkog servisa u
jednoj od križevačkih srednjih škola

Grad Križevci

Službeni vjesnik Grada Križevaca
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Suradnici:

Očekivani rezultati:

jedna od gradskih srednjih škola



Osnovan učenički servis
Pružena mogućnost učenicima srednjih škola
da na lakši način pronađu honorarni posao bez
odlaska u drugi grad

Financiranje:

Grad Križevci, Koprivničko-križevačka
učenički servis i dr. izvori financiranja

Vremenski okvir:

2018. – 2019.

županija,

3. SOCIJALNA ZAŠTITA I UKLJUČIVANJE

Mjera 3.1.

Osiguranje prilagođenog javnog (ili taxi) prijevoza
za djecu s teškoćama u razvoju i
mlade s
invaliditetom


Prioritet/Aktivnost:
Nositelj:
Suradnici:

Očekivani rezultati:
Financiranje:
Vremenski okvir:

Mjera 3.2.

Grad Križevci
Udruge osoba s invaliditetom, Centar za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, Centar za
socijalnu skrb Križevci, obrazovne ustanove.
 Mladima s teškoćama u razvoju i invaliditetom
omogućeno je sudjelovanje u društvenom
životu grada
Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorno ministarstvo i dr. izvori financiranja
2018. – 2019.

Zapošljavanje mladih s invaliditetom i motivacija
mladih za tržište rada


Prioritet/Aktivnost:

Broj 3/18

Organiziranje i uspostava prilagođenog javnog
(ili taxi) prijevoza za djecu i mlade s teškoćama
u razvoju i mlade s invaliditetom



Putem različitih radionica i edukacija i kroz
profesionalnu
rehabilitaciju
mlade
s
invaliditetom motivirati i osposobiti za tržište
rada i zapošljavanje
Podići svijest poslodavaca o financijskim
poticajima za zapošljavanje osoba s
invaliditetom i educirati ih o predrasudama o
učinkovitosti osoba s invaliditetom

Službeni vjesnik Grada Križevaca
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Nositelj:

Udruge osoba s invaliditetom

Suradnici:

Grad Križevci, COOR Križevci, Centar za socijalnu
skrb Križevci, obrazovne ustanove, HZZ, poslodavci


Očekivani rezultati:

Financiranje:

Povećana
je
svijest
poslodavaca
o
pogodnostima
zapošljavanja
osoba
s
invaliditetom
 Povećana je stopa zapošljavanja mladih osoba s
invaliditetom
Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorno ministarstvo, EU fondovi i dr. izvori
financiranja

Vremenski okvir:

2018. - 2019.

Mjera 3.3.

Stambene zajednice za osobe s intelektualnim i
višestrukim teškoćama u razvoju


Prioritet/Aktivnost:

Nositelj:

Grad Križevci

Suradnici:

Udruge osoba s invaliditetom, COOR Križevci, Centar
za socijalnu skrb Križevci


Financiranje:

Uspostavljena je stambena zajednica osoba s
intelektualnim i višestrukim teškoćama u
razvoju
Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorno ministarstvo, EU fondovi

Vremenski okvir:

2018. - 2019.

Mjera 3.4.

Uspostava strukturiranog dijaloga s mladima na
području Grada Križevaca

Očekivani rezultati:

Broj 3/18

Grad Križevci će pokušati osigurati sredstva za
uspostavljanje i rad takve stambene zajednice
putem natječaja ministarstava i EU fondove

Službeni vjesnik Grada Križevaca
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Prioritet/Aktivnost:

Nositelj:
Suradnici:

Očekivani rezultati:



Formiranje radne skupine za strukturni dijalog
s mladima.

Grad Križevci, Savjet mladih Grada Križevaca
Obrazovne institucije, lokalni mediji, ustanove,
institucije, organizacije civilnog društva i ostale
organizacije od značaja za mlade.


Formirana radna skupina. Broj mladih koji
sudjeluju u procesu.

Financiranje:

Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorno ministarstvo, EU fondovi

Vremenski okvir:

2018. - 2019.
4. ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Mjera 4.1.

Savjetovanje/razgovor mladih o potencijalnim
problemima koje im nameće svakodnevnica


Prioritet/Aktivnost:

Nositelj:
Suradnici:

Grad Križevci, Savjet mladih Grada Križevaca,
organizacije civilnog društva
Osnovne i srednje škole, obrazovne institucije, lokalni
mediji, ustanove, organizacije mladih i za mlade te
ostale organizacije od značaja za mlade.


Očekivani rezultati:

Broj 3/18

Organizirati udrugu/savjetovalište gdje bi
radila/volontirala stručna osoba kojoj bi mladi
mogli iznijeti sve probleme i teškoće s kojima
se susreću te im pružiti savjet/pomoć

Uspostavljeno je mjesto u nekoj od postojećih
udruga ili ustanova gdje mladi mogu doći
potražiti pomoć i savjetovanje po pitanju
psihičkog zdravlja

Financiranje:

Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorno ministarstvo i dr. izvori financiranja

Vremenski okvir:

2018. - 2019.

Službeni vjesnik Grada Križevaca
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Mjera 4.2.

Prioritet/Aktivnost:

Edukacija mladih o spolnom odgoju, bolestima i
ostalim pitanjima u suradnji sa Medicinskim
fakultetom Zagreb



Organiziranje edukacije u srednjim školama
Pružanje edukacije o spolnom odgoju online

Nositelj:

Zdravstvene
županije

ustanove

Suradnici:

Grad Križevci, srednje škole

Koprivničko-križevačke



Očekivani rezultati:

Financiranje:
Vremenski okvir:

Mjera 4.3.

Prioritet/Aktivnost:

Nositelj:
Suradnici:

Podignuta razina znanja mladih o spolnom
odgoju i prevenciji bolesti
 Smanjen je broj spolnih bolesti među mladima
i smanjen je postotak spolno rizičnog
ponašanja među mladima
Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorno ministarstvo i dr. izvori financiranja
2018. - 2019.

Organizirati Dane sportova u školama tijekom
praznika
 Organiziranje Dana sportova tijekom praznika
koje bi organizirale škole gdje bi glavni
predstavnici bili nastavnici i profesori tjelesne i
zdravstvene kulture zajedno sa Zajednicom
športskih udruga Križevci
Zajednica športskih udruga Križevci
Grad Križevci, osnovne i srednje škole.


Vremenski okvir:

Uspostavljeni su Dani sportova na području
Grada Križevaca za vrijeme ljetnih praznika
Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorno ministarstvo i dr. izvori financiranja
2018. – 2019.

Mjera 4.4.

Poboljšanje kvalitete prehrane

Očekivani rezultati:
Financiranje:


Prioritet/Aktivnost:

Broj 3/18



Promicati i poticati zdrave prehrambene navike
mladih
Poticati otvaranje kantina ili objekata za
prehranu koje poslužuju zdravu hranu u ili u
blizini škola

Službeni vjesnik Grada Križevaca
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Nositelj:
Suradnici:

Očekivani rezultati:

Financiranje:
Vremenski okvir:
Mjera 4.5.

Prioritet/Aktivnost:

Nositelj:
Suradnici:
Očekivani rezultati:

Grad Križevci
Obrazovne institucije, Zavod za javno zdravstvo
Koprivničko-križevačke županije
 Poboljšana je kvaliteta prehrane koja se nudi
učenicima srednjih škola i studentima za
vrijeme nastave
 Učenici i studenti su kvalitetnije educirani o
zdravoj prehrani
Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorno ministarstvo i dr. izvori financiranja
2018. – 2019.
Ojačati sport u Gradu provođenjem novih sadržaja
i izgradnjom novih objekata
 Izgraditi novi sportskorekreacijski objekt u
Gradu Križevcima ili obnoviti postojeću
dvoranu OŠ "Ljudevita Modeca"
 Traženje sredstava za gradnju novih sportskih
objekata putem natječaja EU fondova
Grad Križevci
Osnovne i srednje škole, Zajednica športskih udruga
Križevci
 Poboljšana je sportska infrastruktura u Gradu
Križevcima, bilo putem izgradnje novih
objekata ili putem obnove postojećih

Financiranje:

Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija, EU
fondovi i dr. izvori financiranja

Vremenski okvir:

2018. – 2019.

Mjera 4.6.

Edukacija mladih o prevenciji ovisnosti


Prioritet/Aktivnost:


Broj 3/18

Povremeno održavanje predavanja u osnovnim
i srednjim školama o zdravoj i pravilnoj
prehrani

Organiziranje edukacije od strane ovlaštenih
osoba u osnovnim i srednjim školama o
posljedicama konzumiranja alkohola i opojnih
sredstava na mlade
Educiranje nastavnika za prepoznavanje

Službeni vjesnik Grada Križevaca
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Nositelj:
Suradnici:

Očekivani rezultati:

potencijalnih poteškoća s ovisnostima te o
načinu pravilnog postupanja u tom slučaju
Povećana edukacija učenika i studenata po
pitanju ovisnosti od strane psihologa, koristeći
adekvatna didaktička sredstva za efektivno
postizanje cilja edukacije
Uvođenje veće redukcije prodaje alkohola

Grad Križevci
Osnovne i srednje škole, Policijska postaja Križevci,
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke
županije
 Smanjenje ovisnosti među mladima
 Usmjeravanje mladih prema zdravom načinu
života

Financiranje:

Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorno ministarstvo i dr. izvori financiranja

Vremenski okvir:

2018. – 2019.

5. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U ZAJEDNICI/DRUŠTVU
Mjera 5.1.

Prioritet/Aktivnost:

Nositelj:

Broj 3/18

Informiranje i poticanje mladih na uključivanje u
rad civilnog društva
 Povezivanje institucija, nevladinih udruga i
mladih osoba u svrhu prikupljanja informacija
od značaja za mlade
 Održavanje tribina, edukacija, okruglih stolova
i predavanja s temama od značaja za mlade
 Poticanje mladih na uključivanje u izradu
korisnog sadržaja na društvenim mrežama
 Izrada promotivnog materijala u vidu brošure
koja će sadržavati informacije o ustanovama,
institucijama, udrugama i ostalim
organizacijama od značaja za mlade te
njihovim programima
 Formiranje NGO školice
 Otvaranje proračunske linije za sufinanciranje
projekata/programa udruga mladih i za mlade u
skladu s mogućnostima
 Osmišljavanje tiskanog, radio ili elektronskog
medija za mladu populaciju
Udruga KVARK, Križevački poduzetnički centar,

Službeni vjesnik Grada Križevaca
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Suradnici:

Centar za mlade Križevci – "Infodesk"
Grad Križevci, organizacije civilnog društva, osnovne
i srednje škole, fakulteti, studentski zbor


Očekivani rezultati:

Financiranje:
Vremenski okvir:

Mjera 5.2.



Podignuta svijest mladih o važnosti aktivnog
uključivanja u društveni život grada
Otvorena
mogućnost
sufinanciranja
projekata/programa mladih sukladno financijskim
mogućnostima

Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorna ministarstva i dr. izvori financiranja
2018. – 2019.
Uključivanje Vijeća učenika i Savjeta mladih u
proces donošenja odluka o događajima u gradu


Prioritet/Aktivnost:

Nositelj:
Suradnici:
Očekivani rezultati:
Financiranje:
Vremenski okvir:

2018. – 2019.

Mjera 5.3.

Poticanje i uključivanje mladih u volonterske
aktivnosti

Prioritet/Aktivnost:
Nositelj:
Suradnici:
Očekivani rezultati:

Broj 3/18

Povećati aktivnost škola i stručnog osoblja u
poticanju mladih na aktivno sudjelovanje u Vijeću
učenika
 Uključivanje Vijeća učenika i Savjeta mladih u
organizaciju različitih gradskih događanja
Grad Križevci
Osnovne i srednje škole, fakulteti, studentski zbor,
udruge, Savjet mladih Grada Križevaca
 Mladima je omogućeno da sudjeluju u procesu
donošenja odluka prilikom organiziranja
društvenih događaja u Gradu Križevcima
Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija i dr.
izvori financiranja




Predavanja i edukacije o volontiranju
Osnivanje školskih volonterskih klubova

Volonterski centar Link
Grad Križevci, organizacije civilnog društva, osnovne
i srednje škole, fakulteti, studentski zbor
 Povećana dostupnost informacija o
volontiranju i pruženo više prilika mladima da
volontiraju

Službeni vjesnik Grada Križevaca
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Financiranje:
Vremenski okvir:

Mjera 5.4.

Prioritet/Aktivnost:

Nositelj:
Suradnici:
Očekivani rezultati:
Financiranje:
Vremenski okvir:

Osnovani školski volonterski klubovi

Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorna ministarstva, zaklade i dr. izvori financiranja
2018. – 2019.
Osigurati ili pridonijeti većoj mobilnosti mladih, u
cilju podizanja svijesti za zdravim načinom života
(sportske, kulturne aktivnosti) ili pak osobnoj
edukaciji koja bi se odnosila na stjecanje radnih
navika i komunikacijskih vještina
 Postići dogovor s javnim i privatnim
prijevoznicima radi prilagođavanja postojećih
linija prijevoza ili otvaranja novih kako bi se
osigurala mogućnost mladima iz prigradskih
naselja da aktivno sudjeluju u društvenom
životu grada
Grad Križevci
Javni prijevoznici s područja Grada Križevaca, privatni
prijevoznici s područja Grada Križevaca
 Osigurana
je
kvalitetnija
povezanost
prigradskih naselja s gradom
Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorna ministarstva, EU fondovi i dr. izvori
financiranja
2018. – 2019.
6. KULTURA I MLADI

Mjera 6.1.

Jačanje glazbene scene grada


Prioritet/Aktivnost:

Nositelj:
Suradnici:

Broj 3/18

Formiranje baze izvođača u gradu iz područja
više vrsta glazbe
 Organiziranje više raznih koncerata i festivala
radi osnaživanja glazbene scene iz područja
više vrsta glazbe
 Unaprijediti marketing za promociju glazbe u
gradu
Gradske organizacije civilnog društva iz područja
kulture
Grad Križevci

Službeni vjesnik Grada Križevaca
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Očekivani rezultati:



Poboljšana kvaliteta i raznolikost glazbene
ponude na području Grada Križevaca

Financiranje:

Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorna ministarstva, zaklade i dr. izvori financiranja

Vremenski okvir:

2018. – 2019.

Mjera 6.2.

Jačanje kulturne i društvene scene grada


Prioritet/Aktivnost:

Nositelj:
Suradnici:

Organiziranje tribina i predavanja o kulturnim
sadržajima te prezentiranje istih putem
društvenih mreža i web portala
 Povećati broj izložbi i predstava u gradu
 Urediti i opremiti Veliku dvoranu Hrvatskoga
doma kroz razdoblje od 5 godina
 Uvođenje Steora - pametnih klupa nove
generacije
putem
natječaja
resornih
ministarstava ili EU fondova
Gradske organizacije civilnog društva i ustanove iz
područja kulture
Grad Križevci


Očekivani rezultati:

Financiranje:

Broj 3/18

Povećana kulturna ponuda na području Grada
Križevaca
 Obnovljena je Velika dvorana Hrvatskog doma
kroz razdoblje od 5 godina
 Formiran online kalendar društvenih događaja
na području Grada Križevaca
Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorna ministarstva, EU fondovi i dr. izvori
financiranja

Vremenski okvir:

2018. - 2019.

Mjera 6.3.

Usklađivanje aktivnosti gradskih udruga i ustanova
tijekom godine i jačanje suradnje između istih kroz
kalendar događanja

Službeni vjesnik Grada Križevaca

187



Vremenski okvir:

Uvođenje kvalitetnije organiziranosti u
provođenju kulturnih aktivnosti
 Formiranje bazu gradskih udruga i ustanova sa
kontakt podacima radi lakšeg međusobnog
informiranja
 Formirati kalendar događanja
 Poticati informiranost o kulturnim događajima
te uključiti mlade u postupak širenja
informacija o kulturnim događanjima
Gradske organizacije civilnog društva i ustanove iz
područja kulture
Grad Križevci
 Smanjeno je preklapanje termina održavanja
različitih kulturnih manifestacija na području
Grada Križevaca
 Poboljšanja je komunikacija i suradnja između
udruga i ustanova iz područja kulture
 Formirana je baza gradskih udruga i ustanova s
područja kulture te je oformljen kalendar
događanja
 Povećana je informiranost mladih o kulturnim
događanjima
Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorna ministarstva, zaklade i dr. izvori financiranja
2018. - 2019

Mjera 6.4.

Mjera 6.4. Upravljanje gradskim prostorima

Prioritet/Aktivnost:

Nositelj:
Suradnici:

Očekivani rezultati:

Financiranje:



Nositelj:

Omogućiti udrugama koje imaju program
djelovanja, a nemaju svoj prostor dijeljenje
prostora koje trenutno koriste druge udruge
 Adaptirati neiskorištene prostore u vlasništvu
Grada Križevaca putem javnih natječaja kako
bi ih mogle koristiti udruge bez vlastitih
prostora
Grad Križevci

Suradnici:

Organizacije civilnog društva i ustanove u kulturi

Prioritet/Aktivnost:

Očekivani rezultati:

Broj 3/18



Osigurani su prostori za rad više udruga

Službeni vjesnik Grada Križevaca
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Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorna ministarstva, EU fondovi i dr. izvori
financiranja
2018. – 2019.

Financiranje:
Vremenski okvir:

7. MLADI U EUROPSKOM I GLOBALNOM OKRUŽENJU
Program informiranja o programima EU i
mogućnostima suradnje i putovanja mladih
 Pokretanje
programa
za
kontinuirano
informiranje o mogućnostima i poticanje na
sudjelovanje u programima EU te suradnje
mladih na globalnoj razini
 Provođenje
predavanja,
individualnih
konzultacija i okruglih stolova na temu
mogućnosti sudjelovanja i provedbe programa
EU namijenjenih mladima te mogućnostima
suradnje mladih na globalnoj razini

Mjera 7.1.

Prioritet/Aktivnost:

Nositelj:

Grad Križevci

Suradnici:

Organizacije civilnog društva, osnovne i srednje škole,
Udruga "Glas mladih", Gradska knjižnica "Franjo
Marković"



Očekivani rezultati:

Pokrenut je program za informiranje mladih o
mogućnostima sudjelovanja u programima EU
Provedena su predavanja i konzultacije
namijenjene edukaciji mladih po pitanjima
suradnje mladih na globalnoj razini

Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija,
resorna ministarstva, EU fondovi i dr. izvori
financiranja
2018. - 2019.

Financiranje:
Vremenski okvir:

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 021-01/18-01/3
URBROJ: 2137/02-01/03-18-2
U Križevcima, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.
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17.

Na temelju članka 18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici održanoj
dana 22. ožujka 2018. godine
donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o formiranju
Poduzetničke zone Gornji Čret u Gradu
Križevcima
Članak 1.
U
Odluci
o
formiranju
Poduzetničke zone Gornji Čret u Gradu
Križevcima
("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj: 3/04) iza točke II. dodaje
se nova točka III. koja glasi:
"Poduzetnička zona Gornji Čret
obuhvaća slijedeće čestice:
Kčbr. 14115, 14112/1, 14112/2, 14112/7,
14112/4, 14114/4, 14112/3, 14114/1,
14114/3, 14114/2, 14117/13, 14112/5,
14116, 14112/6, 14117/11, 14117/12,
14117/3, 14117/1, 14117/4, 14117/5,
14117/10, 14117/9, 14117/8, 14118/2,
14118/3, 14119/2, 14134/3, 14134/2,
14122/3, 14120/5, 14122/2, 14120/2,
14120/7, 14133/3, 14120/6, 14129,
14120/1, 14121, 14130/1, 14130/2,
14118/4, 14131/3, 14133/1, 14132/1,
14117/2, 14131/1, 14199/1, 14134/1,
14117/7, 14118/1, 14417/6, 14133/4,
14131/2, 14119/3, 14132/2, 14119/1,
14118/5, 14118/6, 14118/7, 14122/2,
14119/4, 14117/15, 14119/5, 14120/31,
14134/5, 14120/15, 14119/1, 14134/6,
14120/17, 14120/18, 14117/21, 14117/22,
14117/16, 14117/31, 14117/17, 14119/6,
14134/4, 14120/13, 14117/20, 14117/30,
14117/29, sve k.o. Križevci.
Dosadašnje točka III. i IV. postaju
točkama IV i V.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 940-01/17-01/70
URBROJ: 2137/02-02/10-18-2
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

18.

Na temelju članka 143.
Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj
i
srednjoj
školi
(“Narodne novine” broj: 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 86/12, 126/12, 94/13,
152/14. i 7/17.), članka 4. stavak
1. Uredbe o načinu financiranja
decentraliziranih
funkcija
te
izračuna iznosa pomoći izravnanja
za
decentralizirane
funkcije
jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave za 2018.
godinu ("Narodne novine" broj
7/18.), točke V. Odluke o
kriterijima
i
mjerilima
za
utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje
minimalnog
financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u 2018.
godini ("Narodne novine" broj
7/18.) te na temelju članka 18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18.) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici održanoj
22. ožujka 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnih škola u 2018. godini,
nad kojima osnivačka prava ima Grad
Križevci

Članak 2.

Članak 1.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca".
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Ovom Odlukom utvrđuju se
kriteriji, mjerila i načini financiranja

Službeni vjesnik Grada Križevaca

190

decentraliziranih
funkcija
osnovnog
školstva na području Grada Križevaca u
2018. godini i to za: Osnovnu školu
Ljudevita Modeca, Osnovnu školu

"Vladimir Nazor", Glazbenu školu Alberta
Štrige i Centar za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju.

U Proračunu Grada Križevaca osiguravaju se sredstva za sljedeće rashode:
a) materijalne i financijske rashode u ukupnom iznosu od 3,772.147,00 kuna:
- OŠ Ljudevita Modeca ………………………..
1,982.387,00 kuna
- OŠ "Vladimir Nazor"………………………....
1,370.680,00 kuna
- GŠ Alberta Štrige……………………………..
232.900,00 kuna
- COOR ………………………………………..
186.180,00 kuna
b) rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u ukupnom
iznosu od 491.622,00 kuna:
- OŠ Ljudevita Modeca ………………………….. . 188.002,00 kuna
- OŠ "Vladimir Nazor" …………………………… 150.000,00 kuna
- GŠ Alberta Štrige ………………………………. .. 103.000,00 kuna
- COOR ……………………………………………
50.620,00 kuna
c) rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u ukupnom iznosu od 816.162,00 kuna:
- OŠ Ljudevita Modeca ……………………………. 526.480,00 kuna
- OŠ "Vladimir Nazor" …………………………….. 270.182,00 kuna
- GŠ Alberta Štrige …………………………………......... 0,00 kuna
- COOR …………………………………………….. 19.500,00 kuna
KRITERIJI I MJERILA
Članak 2.

Članak 4.

Izdaci iz točke I. ove Odluke
financiraju se prema:
- kriteriju stvarnog izdatka za troškove
energenata i troškove prijevoza učenika
- kriteriju broja učenika, broja razrednih
odjela, broja osnovne škole, broja
područne škole, za
financiranje tekućih troškova i troškova
tekućeg i investicijskog održavanja.

Izdaci za energente koje škola
koristi za grijanje, pogon školskih
postrojenja i rasvjetu škola iskazuje na
tablici ENERGENTI koju dostavlja
Upravnom odjelu za odgoj, obrazovanje,
kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne
manjine i turizam u roku od dva dana od
zaprimanja
računa
dobavljača
za
isporučene energente.
Škola je dužna planirati i voditi
evidenciju o utrošenim količinama
energenata po vrstama.
Škola izdatke za energente plaća
izravno dobavljačima i to odmah po
primitku sredstava od strane Grada.

Članak 3.
Prema kriteriju stvarnog izdatka
financiraju se sljedeći ostali troškovi škola:
- energenti za zagrijavanje, rasvjetu i
pogon škole
- prijevoz učenika sukladno članku 69.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi radi osiguranja nesmetanog
održavanja školskog programa.
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Energenti

Prijevoz učenika
Članak 5.
Škola je dužna mjesečno izvješće o
izvršenom prijevozu učenika dostaviti
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Upravnom odjelu za odgoj, obrazovanje,
kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne
manjine i turizam do 5-og dana u mjesecu
za prethodni mjesec.
Izdatke za prijevoz učenika Grad
plaća Školi.
Članak 6.
Prema kriteriju broja učenika, broja
razrednih odjela, broja osnovnih škola i
broja područnih škola financiraju se
sljedeći opći troškovi:
- uredski materijal, materijal za nastavu i
pedagoška dokumentacija
- komunalne usluge i naknade
- usluge HT-a (telefonski i telefaks
troškovi, te poštarina)
- pedagoška i druga obvezatna periodika,
časopisi
prema
uputi
Ministarstva
prosvjete i športa
- nabava pribora za izvođenje nastavnih
planova i programa, nabava sitnog
inventara i
sredstava zaštite na radu
- materijal za čišćenje
- odvoz smeća i korištenje kanalizacije
- utrošak vode i propisane vodne naknade
- materijal za tekuće održavanje zgrada,
sredstava rada i opreme
- sredstva za zaštitu na radu
- seminari, stručna literatura i časopisi
- bankarske usluge i zatezne kamate, te
usluge FINA-e
- intelektualne usluge, usluge studentskih
servisa
- reprezentacija
- dnevnice i troškovi putovanja na
službenom putu
- stručno usavršavanje prema programu
Ministarstva prosvjete i športa Republike
Hrvatske
- povećani troškovi za korištenje računalne
opreme i to održavanje softvera, potrošni
materijal
i sl.
- nužne staklarske usluge
- čuvanje objekata
- korištenje vlastitog prijevoza sredstava
(registracija, servisi, benzin i dr.)
- osiguranje imovine
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- ostali tekući izdaci koji su nužni za
ostvarivanje nastavnog plana i programa
škole
te sljedeći ostali troškovi škola:
- otklanjanje nedostataka utvrđenih po
ovlaštenim pravnim osobama i upravnim
tijelima
(inspekcijski nalazi) kao i troškovi za
redovite propisane kontrole instalacija i
postrojenja
čije ne otklanjanje ugrožava sigurnost
učenika i škole (-ispitivanje hidrantske
mrežeperiodični pregled i kontrolno ispitivanje
te servisiranje vatrogasnih aparataispitivanje
aparata i oruđa s povećanim opasnostimapregled ispravnosti kotlovnica i ostalih
sustava
centralnog grijanja prije početka sezone
grijanja-ispitivanje električnih instalacijaispitivanje
gromobranskih instalacija)
- izrada procjena opasnosti i odgovarajućih
planova prema propisima kojima se
regulira
zaštita na radu i zaštita od požara
- zdravstveni pregledi zaposlenika škole.
Mjerila za financiranje općih
troškova iz stavka 1. ove točke su stvarni
troškovi
uz
prethodnu
suglasnost
Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje,
kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne
manjine i turizam, a u okviru sredstava
osiguranih ovom Odlukom.
Tekuće i investicijsko održavanje
Članak 7.
Tekuće i investicijsko održavanje
škola odnosi se na popravak kvarova koji
se ne mogu planirati te održavanje
sredstava rada i opreme radi osiguravanja
pretpostavki za redovito funkcioniranje
škole i to za:
izvanredne
intervencije
na
elektroinstalacijama
- izvanredne intervencije na uređajima
centralnog grijanja
- izvanredne intervencije na sanitarnim
čvorovima
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- izvanredne intervencije na kanalizaciji
- izvanredne intervencije na vodovodnoj
mreži
- izvanredne intervencije na krovovima
- čišćenje dimnjaka
- servis plamenika, cirkulacijskih pumpi,
detektora plina i ostalog u vezi s
centralnim
grijanjem
- popravak vanjske stolarije i zidova
- tekuće održavanje nastavnih sredstava za
redovito održavanje nastavnog procesa
- tekuće održavanje računalne opreme
- tekuće održavanje sredstava i opreme za
potrebe praktične nastave učenika u smislu
provedbe propisa o sigurnosti na radu
- bojanja školskog prostora.
Tekuće i investicijsko održavanje
osnovnih škola financira se prema
potrebama i financijskim planovima škola.

nacionalne manjine i turizam i Upravni
odjel za gospodarstvo, financije, EU
fondove i javnu nabavu kreiraju obrasce
zahtjeva i izvješća elektronskim putem. Do
uvođenja elektroničkog potpisa škole su
obvezne, pored elektronske dostave,
ovjerene zahtjeve i izvješća dostavljati i
putem pošte Upravnom odjelu za odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,
nacionalne manjine i turizam.
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini izvršavaju se
temeljem odredbi točke V. Odluke o
kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava
za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba
osnovnog školstva u 2018. godini
("Narodne novine", broj 7/18.).

Podnošenje zahtjeva za isplatu,
likvidiranje izdataka i izvješćivanje

U slučaju da, zbog nepravodobnog i
nepotpunog
dostavljanja
likvidiranih
izdataka od
strane škola Upravnom odjelu za odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,
nacionalne manjine i turizam, dolazi do
kašnjenja u plaćanjima svi izdaci za
eventualne zatezne kamate padaju na teret
škola te su ih škole dužne platiti iz vlastitih
sredstava.

Članak 8.
Za gospodarenje sredstvima i
pravovremenu likvidaciju dospjelih obveza
odgovoran je ravnatelj škole.
Škole su obvezne do 10-og u
mjesecu, za protekli mjesec, podnijeti
zahtjev za isplatu sredstava Upravnom
odjelu za odgoj, obrazovanje, kulturu,
sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i
turizam, koji ima obvezu kontrole istih,
praćenja i odobravanja te upućivanja
prijedloga za isplatu i prijenosa u
informatički sustav Proračuna Grada
Križevaca u roku od pet dana od dana
njihova primitka Upravnom odjelu za
gospodarstvo, financije, EU fondove i
javnu nabavu.
Temeljem primljenih zahtjeva za
isplatu i izvješća u Upravnom odjelu za
odgoj, obrazovanje, kulturu, sport,
socijalnu skrb, nacionalne manjine i
turizam, isti se prosljeđuju u Upravni odjel
za gospodarstvo, financije, EU fondove i
javnu nabavu te se knjiže stvarni troškovi
pojedine škole koji su istovjetni
knjigovodstvenim podacima te škole.
Upravni
odjel
za
odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,
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Članak 9.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u “Službenom
vjesniku Grada Križevaca”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 602-01/18-01/15
URBROJ: 2137/02-02/04-18-1
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.
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19.

Na temelju članka 143. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (“Narodne novine” broj:
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,
152/14. i 7/17.), točke V. Odluke o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u
2018. godini ("Narodne novine" broj
7/18.) te na temelju članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13,
1/16. i 1/18.) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici održanoj 22.
ožujka 2018. godine donijelo je

PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja u 2018. godini
na nefinancijskoj imovini osnovnih škola,
Red.
br.

Škola

nad kojima osnivačka prava ima Grad
Križevci
I.
Ovim Planom rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih
škola u 2018. godini ( u daljnjem tekstu: Plan),
nad kojima osnivačka prava ima Grad
Križevci, utvrđuju se kapitalni projekti
osnovnog školstva koji će se realizirati tijekom
2018. godine.
II.
Ovaj Plan se odnosi na vrstu i opis
ulaganja, ukupno planirani iznos potreban za
realizaciju
svih
ulaganja
obuhvaćenih
projektom od početka do kraja projekta i
planirani iznos u 2018. godini kako slijedi:

Vrsta i opis ulaganja

Iznos

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine:
Računalna, uredska i sportska oprema,
namještaj, glazbeni instrumenti, nabava knjiga
za školsku knjižnicu, ostala oprema za
održavanje i zaštitu
1.

2.

OŠ Ljudevita Modeca
Križevci

OŠ "Vladimir Nazor”
Križevci

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini:
Uređenje WC-a na I. katu , sanacija parketa u
školsko-športskoj dvorani
Ukupno:

503.480,00
526.480,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini:
Računala i računalna oprema, uredski
namještaj, sportska oprema, uređaji, strojevi i
oprema za ostale namjene

150.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine:
Pregradna stijena u blagovaonici MŠ,
promjena stolarije u PŠ Kloštar Vojakovački i
PŠ Majurec, promjena stolarije i stropa u PŠ
Carevdar, izmjena troškovnika za energetsku
obnovu škole
Ukupno:
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23.000,00
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Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine:
3.

4.

GŠ Alberta Štrige Križevci

COOR Križevci

0,00
Ukupno:

0,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini:
Popravak krovišta, popravak međuprostornih
vrata i popravak kombija

19.500,00

Ukupno:

19.500,00

UKUPNO:

816.162,00

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u 2018. godini po
korisnicima, namjeni i računskom planu dani
su u tablici Plan rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2018.
godini osnovnih škola nad kojima osnivačka
prava ima Grad Križevci, koja je sastavni dio
ove Odluke.
III.
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini izvršavaju se na temelju
Programa javnih potreba u osnovnom
obrazovanju na području Grada Križevaca u
2018. godini, KLASA: 602-01/17-01/64,
URBROJ: 2137/02-03/04-17-2, od 4. prosinca
2017. godine.
Nabave iz točke 2. Ovog Plana, po
iznosima i namjenama, do 200.000,00 za
usluge odnosno 500.000,00 kn za radove bez
PDV-a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi
provode škole u skladu s internim aktom iz
članka 15. Zakona o javnoj nabavi, a nabave
iznad spomenutog iznosa provodi Upravni
odjel za društvene djelatnosti.
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Prije pokretanja postupka javne,
odnosno jednostavne nabave roba i usluga,
škole su dužne prethodno zatražiti pisanu
suglasnost Upravnog odjela za odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,
nacionalne manjine i turizam Grada Križevaca.
Za nabave koje provode škole sredstva
se doznačavaju na temelju dostavljene
dokumentacije o provedenom postupku javne
nabave, dostavljenih ovjerenih računa o nabavi
roba i usluga i ovjerenih (privremenih ili
okončanih) situacija za izvršene radove koji su
dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u tom
mjesecu.
IV.
Ovaj Plan primjenjivat će se u 2018.
godini.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 602-01/18-01/16
URBROJ: 2137/02-02/04-18-1
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.
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PLAN RASHODA
ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA
NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U 2018. GODINI OSNOVNIH ŠKOLA
NAD KOJIMAOSNIVAČKA PRAVA IMA GRAD KRIŽEVCI
(Prema računskom planu)

R.
br.

Naziv programa
kapitalnog ulaganja

OŠ Ljudevita Modeca Križevci
Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima
1.
(MATIČNA ŠKOLA –
-uređenje WC-a na 1.katu)

Postupak javne
nabave

Stavka – konto
Fin. plana
ustanove /
Proračuna

Procijenjena
vrijednost
bez PDV-a

Planirana
vrijednost
s PDV-om

jednostavna
nabava

45111

72.000,00

90.000,00

jednostavna
nabava

45111

330.784,00

413.480,00

jednostavna
nabava

42411

6.400,00

8.000,00

jednostavna
nabava

42211

12.000,00

15.000,00

Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima
2.

3.

4.

(MATIČNA ŠKOLA –
-Školsko-športska dvorana
– sanacija parketa u
dvorani)
Knjige za knjižnicu
(MATIČNA ŠKOLA
-nabava knjiga za
Knjižnicu)
Računala i računalna
oprema
(Nabava računala i
računalne opreme)

OŠ "Vladimir Nazor" Križevci
Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima
1.
(Pregradna stijena u
blagovaonici MŠ)

2.

3.

4.

Broj 3/18

Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima
(promjena stolarije u PŠ
Kloštar Vojakovački)
Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima
(promjena stolarije u PŠ
Majurec)
Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima

UKUPNO:

421.184,00

526.480,00

jednostavna
nabava

45111

24.000,00

30.000,00

jednostavna
nabava

45111

22.400,00

28.000,00

jednostavna
nabava

45111

8.800,00

11.000,00

jednostavna
nabava

45111

32.305,60

40.382,00
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(promjena stolarije i stropa
u PŠ Carevdar)

5.

6.

Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima
(Izmjena troškovnika za
energetsku obnovu)
Računala i računalna
oprema
(nabava računala i
računalne opreme)
Oprema

7.

(oprema za ostale
namjene)
Uredski namještaj

8.

(nabava uredskog
namještaja)
Sportska oprema

9.
(nabava sportske opreme)
10. Strojevi
(nabava strojeva)

jednostavna
nabava

45111

8.640,00

10.800,00

jednostavna
nabava

42211

40.000,00

50.000,00

jednostavna
nabava

42273

16.000,00

20.000,00

jednostavna
nabava

42212

16.000,00

20.000,00

jednostavna
nabava

42261

32.000,00

40.000,00

jednostavna
nabava

42272

16.000,00

20.000,00

UKUPNO:

216.145,60

270.182,00

GŠ ALBERTA ŠTRIGE KRIŽEVCI
1.
0,00
U K U P N O:
COOR KRIŽEVCI
1. Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima
Popravak krovišta
Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima
2.
Popravak međuprostornih
vrata
Dodatna ulaganja na
3. prijevoznim sredstvima
Popravak kombija

0,00
0,00

0,00

jednostavna
nabava

45111

4.000,00

5.000,00

jednostavna
nabava

45211

3.600,00

4.500,00

jednostavna
nabava

45311

8.000,00

10.000,00

U K U P N O:
S V E U K U P N O:

15.600,00 19.500,00
652.929,60

816.162,00

KLASA: 602-01/18-01/16
URBROJ: 2137/02-02/04-18-2
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.
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20.

Na temelju članka 143.
Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj
i
srednjoj
školi
(“Narodne novine” broj: 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 86/12, 126/12, 94/13,
152/14. i 7/17.), točke V. Odluke o
kriterijima
i
mjerilima
za
utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje
minimalnog
financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u 2018.
godini ("Narodne novine" broj
7/18) te na temelju članka 18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18.) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici održanoj
22. ožujka 2018. godine donijelo je

PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja
R.
br.

ŠKOLA

osnovnih škola nad kojima osnivačka
prava ima Grad Križevci za 2018.
godinu
I.
Ovim Planom rashoda za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja osnovnih škola nad kojima
osnivačka prava ima Grad Križevci za
2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan),
utvrđuju se materijal, dijelovi i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja
osnovnog školstva koji će se realizirati
tijekom 2018. godine.
II.
Sredstva se raspoređuju u skladu sa
stvarnim tehničkim stanjem, potrebnim
adaptacijama i zamjenama u cilju
održavanja ili vraćanja i dovođenja
imovine u funkcionalno stanje. Iznos po
svakoj školi predstavlja zbroj računa 3224
i 3232.

NAMJENA

Račun 3224: Materijal i dijelovi za održavanje
građevinskih objekata, materijal i dijelovi za
održavanje i popravak postrojenja i opreme, ostali
materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje

IZNOS
(kn)

56.000,00

OŠ
1. Ljudevita
Modeca
Križevci

Račun 3232: Saniranje i popravci na građ. objektima
u MŠ i PŠ, uređenje krovišta nad WC-ima, uređenje
učionice u PŠ Glogovnica, uređenje učionice u PŠ
Križevačka Poljana, servisiranje aparata, popravak i
održavanje opreme, popravci i održavanje sportske
dvorane, ispitivanje hidranata, plinskih i električnih
instalacija.
Ukupno:

Račun 3224: Boje, lakovi, laminat, dijelovi za vrata i
prozore, građevinski materijal, dijelovi za kosilice,
2. Vladimir Nazor
alate i strojeve, sanitarni materijal, materijal za
Križevci
popravak ostale opreme

132.002,00

188.002,00

OŠ
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GŠ
3. Alberta Štrige
Križevci

4. COOR

Račun 3232: Zamjena razbijenih stakala, popravci
građevinskih objekata, hitne građevinske intervencije,
intervencije na vodovodnim i plinskim instalacijama,
redoviti servisi aparata i opreme, održavanje programa,
atesti, servis plinskih plamenika, održavanje video
nadzora, ugovorno vođenje zaštite na radu i zaštite od
požara

105.000,00

Ukupno:

150.000,00

Račun 3224: Brave, štedne žarulje, žice za tambure,
gudačke instrumente, potrošni materijal za puhače i
gudače

3.000,00

Račun 3232: Uređenje učionica, bojenje zidova i
uređenje sanitarnih čvorova

100.000,00

Ukupno:

103.000,00

Račun 3224: Materijal za popravak objekta i bojenje
zidova, popravci strojeva, namještaja, opreme i
sanitarija, potrošni materijal za kombi, dijelovi i
popravci ostale opreme (perilica, invalidska platforma
i sl.)

5.210,00

Račun 3232: Popravci instalacija i ostali radovi na
školskoj zgradi, atesti, pregledi i servisiranje uređaja,
servis i pregled kombi vozila, servisiranje i održavanje
računala, fotokopirnih aparata i video nadzora

45.410,00

Ukupno:

50.620,00
UKUPNO 1. - 4.:

III.
Osnovne škole za servisiranje i
popravak opreme, te tekuće i investicijsko
održavanje zgrada i opreme do visine i
namjene u točki II. ovog Plana rješavaju u
skladu s odredbama Zakona o javnoj
nabavi koje se tiču nabave roba, radova i
usluga male vrijednosti i to uvrštavaju u
mjesečni financijski plan škole.
Prije pokretanja postupka javne,
odnosno jednostavne nabave roba i usluga,
škole su dužne prethodno zatražiti pisanu
suglasnost Upravnog odjela za odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,

Broj 3/18

nacionalne
Križevaca.

manjine

i

491.622,00

turizam

Grada

IV.
Ovaj Plan je sastavni dio Odluke o
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija u 2018. godini,
osnovnih škola, nad kojima osnivačka
prava ima Grad Križevci.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 602-01/18-01/17
URBROJ: 2137/02-02/04-18-1
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Križevci, 22. ožujka 2018.

22.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

21.

Na temelju članka 18.
Statuta Grada Križevci ("Službeni
Vjesnik Grada Križevaca" broj
4/09, 1/13, 1/16. i 1/18.), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 8.
sjednici održanoj 22. ožujka 2018.
godine, donijelo je

PLAN
o izmjeni Plana upravljanja i
raspolaganja imovinom Grada
Križevaca za 2018. godinu
I.
U Planu upravljanja i raspolaganja
imovinom Grada Križevaca za 2018.
godinu
KLASA:
940-01/17-01/74,
URBROJ:
2137/02-02/07-17-2
od
30.01.2018. godine ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj: 1/18) u III.
poglavlju
GODIŠNJI
PLAN
UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA
POSLOVNIM
PROSTORIMA
I
STANOVIMA u 14. stavku, točka 4.
mijenja se i glasi:
"Za stan u prizemlju zgrade u Ulici
Drage Grdenića 24, površine 23,17 m2 će
se raspisati javni natječaj za prodaju po
cijeni 28.300,00 € plativo u kunama prema
srednjem tečaju HNB-a na dan isplate."
II.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

ODLUKU
o dodjeli Nagrade za životno djelo
I.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje
se posthumno ANTUNU BEDNAIĆU iz
Križevaca, za iznimni doprinos promicanju
sporta posebno za nesebičan rad s mladima
kao voditelj Križevačke škole nogometa.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje
se u obliku Povelje i novčane nagrade u
iznosu tri prosječne mjesečne plaće u
Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.
II.
Nagrada za životno djelo uručit će
se članu obitelji dobitnika na svečanoj
sjednici povodom obilježavanja Dana
Grada Križevaca.
III.
Ova Odluka objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2137/02-01/3-18-2
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

KLASA: 944-01/17-01/74
URBROJ: 2137/02-02/07-17-1
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

Broj 3/18

Na temelju članka
18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18.) i članka 11. Odluke o
javnim
priznanjima
Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 3/06. i
1/09.), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici, održanoj
22. ožujka 2018. donijelo je

23.

Na temelju članka
18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16. i

Službeni vjesnik Grada Križevaca
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1/18.) i članka 11. Odluke o
javnim
priznanjima
Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 3/06. i
1/09.), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici, održanoj
22. ožujka 2018. donijelo je
ODLUKU
o dodjeli Plakete Grada Križevaca

ODLUKU
o dodjeli Plakete Grada Križevaca
I.
Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje
se GRADSKOJ KNJIŽNICI "FRANJO
MARKOVIĆ" KRIŽEVCI uz 180.
obljetnicu
organiziranog
čitanja
u
Križevcima i 40. obljetnicu rada knjižnične
igraonice za djecu.

I.

II.

Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje
se
DOBROVOLJNOM
VATROGASNOM
DRUŠTVU
ĐURĐIC uz 90. obljetnicu uspješnog i
kontinuiranog
rada
na
promicanju
dobrovoljnog vatrogastva.

Plaketa Grada Križevaca uručit će
se na svečanoj sjednici povodom
obilježavanja Dana Grada Križevaca.
III.

II.

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

Plaketa Grada Križevaca uručit će
se na svečanoj sjednici povodom
obilježavanja Dana Grada Križevaca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

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

KLASA: 061-01/18-01/11
URBROJ: 2137/02-01/3-18-2
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 061-01/18-01/3
URBROJ: 2137/02-01/3-18-2
Križevci, 22. ožujka 2018.

25.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

24.

Broj 3/18

Na temelju članka
18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18.) i članka 11. Odluke o
javnim
priznanjima
Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 3/06. i
1/09.), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici, održanoj
22. ožujka 2018. donijelo je

Na temelju članka
18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18.) i članka 11. Odluke o
javnim
priznanjima
Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 3/06. i
1/09.), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici, održanoj
22. ožujka 2018. donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Plakete Grada Križevaca
I.
Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje
se
STJEPANU
JEMBREKU
iz
Križevaca, za iznimni doprinos razvoju
radioamaterizma, digitalnih komunikacija i
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digitalnih mreža u Križevcima te predanom
radu u planinarskom društvu "Kalnik"
osobito na markiranju i čišćenju
planinarskih staza.

III.
Ova Odluka objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

II.
Plaketa Grada Križevaca uručit će
se na svečanoj sjednici povodom
obilježavanja Dana Grada Križevaca.

KLASA: 061-01/18-01/1
URBROJ: 2137/02-01/3-18-2
Križevci, 22. ožujka 2018.

III.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

Ova Odluka objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 061-01/18-01/4
URBROJ: 2137/02-01/3-18-2
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

26.

Na temelju članka
18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18.) i članka 11. Odluke o
javnim
priznanjima
Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 3/06. i
1/09.), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici, održanoj
22. ožujka 2018. donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Priznanja Grada Križevaca
I.
Priznanje
Grada
Križevaca
dodjeljuje se NINI ČEREDARU iz
Križevaca, za promicanje i očuvanje
tekovina Domovinskog rata i volonterski
rad u braniteljskim udrugama.

Na temelju članka
18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18.) i članka 11. Odluke o
javnim
priznanjima
Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 3/06. i
1/09.), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici, održanoj
22. ožujka 2018. donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Priznanja Grada Križevaca
I.
Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje
se MJESNOM ODBORU IVANEC
KRIŽEVAČKI za dugogodišnji rad na
unapređenju kvalitete življenja svojih
stanovnika.
II.
Priznanje Grada Križevaca uručit
će se na svečanoj sjednici povodom
obilježavanja Dana Grada Križevaca.
III.
Ova Odluka objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

II.
Priznanje Grada Križevaca uručit
će se na svečanoj sjednici povodom
obilježavanja Dana Grada Križevaca.
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27.

KLASA: 061-01/18-01/7
URBROJ: 2137/02-01/3-18-2
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Križevci, 22. ožujka 2018.

29.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

28.

Na temelju članka
18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18.) i članka 11. Odluke o
javnim
priznanjima
Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj 3/06. i
1/09.), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici, održanoj
22. ožujka 2018. donijelo je

ODLUKU
o dodjeli Priznanja Grada Križevaca
I.
Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje
se
UDRUZI
VINOGRADARA
I
VINARA "BILIKUM" KRIŽEVCI za
izniman
doprinos
u
promociji
vinogradarstva, vinarstva i enologije te
podizanju svijesti i edukaciji u proizvodnji
kvalitetnih
vina
i
vinogradarskoj
proizvodnji.
II.
Priznanje Grada Križevaca uručit
će se na svečanoj sjednici povodom
obilježavanja Dana Grada Križevaca.
III.
Ova Odluka objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 061-01/18-01/9
URBROJ: 2137/02-01/3-18-2
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

Broj 3/18

Na temelju članka 35.
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,
137/15. i 123/17.) i članka 18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18.), Gradsko vijeće Grada
Križevci na 8. sjednici održanoj
dana 22. ožujka 2018. donijelo je

ODLUKU
o osnivanju prava građenja u korist HŽ
INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb
I.
Prihvaća se osnivanje prava
građenja
za
korist
HŽ
INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb na
nekretninama:
Kčbr. 13981/9 put Breg površine
138 m2,
Kčbr. 13981/10 put Breg površine
192 m2,
Kčbr. 14051/3 put Breg površine 65
m2,
Kčbr. 14056/3 put Breg površine 84
m2,
Kčbr. 14059/3 put Breg površine
1121 m2 i
Kčbr. 14059/4 put Breg površine 60
m2.
sve zk.ul. 9136 k.o. Križevci, a radi
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za
izgradnju nadvožnjaka "Križevci" i
pristupnih cesta.
II.
Pravo građenja osniva se radi
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za
zahvat
u
prostoru;
rekonstrukcija
postojećeg kolosijeka i izgradnja drugog
kolosijeka
infrastrukturne
namjene,
prometnog sustava željezničkog prometa
Željezničke pruge M201 na dionici
Križevci- Koprivnica-državna granica.

Službeni vjesnik Grada Križevaca

203

III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada
Križevaca za sklapanje Ugovora o
osnivanju prava građenja.

kolosjeka
infrastrukturne
namjene,
prometnog sustava željezničkog prometa
Željezničke pruge M201 na dionici
Križevci-Koprivnica-državna granica.
III.

IV.
Ova Odluka objavit će se u
„Službenom vjesniku Grada Križevci“.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada
Križevaca za sklapanje Ugovora o
prijenosu prava vlasništva br. 3/2018-1.3.2.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

IV.

KLASA: 940-01/18-01/2
URBROJ: 2137/02-01/11-18-4
Križevci, 22. ožujka 2018. godine
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

30.

Na temelju članka 35.
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,
137/15. i 123/17.) i članka 18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18.), Gradsko vijeće Grada
Križevci na 8. sjednici održanoj
dana 22. ožujka 2018. donijelo je

ODLUKU
o prijenosu prava vlasništva u korist
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb
I.
Prihvaća
se
prijenos
prava
vlasništva na nekretnini kčbr. 14026/2
ORANICA BREG površine 2487 m2
zk.ul.5699 k.o. Križevci.

Ova Odluka objaviti će se u
„Službenom vjesniku Grada Križevci“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 940-01/18-01/3
URBROJ: 2137/02-01/11-18-2
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

31.

Na temelju članka 35.
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,
137/15. i 123/17.) i članka 18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca", broj: 4/09, 1/13, 1/16.
i 1/18.), Gradsko vijeće Grada
Križevci na 8. sjednici održanoj
22. ožujka 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o izdavanju suglasnosti trgovačkom
društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Zagreb
I.

II.
Pravo vlasništva prenosi se u korist
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb
radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
za zahvat u prostoru; rekonstrukcija
postojećeg kolosjeka i izgradnja drugog

Broj 3/18

Radi rješavanja imovinskopravnih
odnosa izdati će se suglasnost radi
polaganja dvije trase kanalizacije i
odvodnje na dubini 1.1 m – 4.75 m kako je
prikazano na grafičkom prilogu 3.1.1. na
nekretninama i dubini 1.9 do 2.7 m kako je
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to prikazano na grafičkom prilogu 3.1.2. na
nekretninama kčbr. 13981/2 put breg
površine 934 m2 i kčbr. 14051/1 put breg
površine 480 m2 zk.ul.9136 k.o. Križevci.
32.

II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada
Križevaca za izdavanje suglasnosti u svrhu
dokazivanja pravnog interesa za ishođenje
građevinske dozvole za zahvat u prostoru
rekonstrukcija postojećeg kolosijeka i
izgradnje
drugog
kolosijeka,
infrastrukturne
namjene,
prometnog
sustava željezničkog prometa, željezničke
pruge M201 (državna granica-BotovoDugo Selo) na dionici Križevci –
Koprivnica – državna granica, sve u smislu
čl.109. stavka 1. točke 5. Zakona o gradnji
("Narodne novine" broj: 153/13 i 20/17).
III.
Ova Odluka objaviti će se u
„Službenom vjesniku Grada Križevci“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 940-01/17-01/80
URBROJ: 2137/02-02/07-17-1
Križevci, 22.02.2018. godine

2.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima
Grada Križevaca
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika u
upravnim tijelima Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/18) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku
3., u tablici, redni broj 2. mijenja se i glasi:

Viši savjetnik za poslove Gradskog vijeća i pravne poslove
Viši savjetnik za odgoj, obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu i
sport
Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i gradnju
Viši savjetnik za proračun i financije

Pod rednim brojem 3. riječi
"Unutarnji revizor", brišu se.
Pod rednim brojem 5. riječi
"Samostalni upravni referent", brišu se.

Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u „Službenom
vjesniku Grada Križevaca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

-

4.

2,85

KLASA: 120-01/18-01/4
URBROJ: 2137/02-01/03-18-2
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

Članak 2.

Broj 3/18

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 1/13, 1/16. i 1/18.) Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 8.
sjednici održanoj 22. ožujka 2018.
godine donijelo je

33.

Na temelju članka 18.
Statuta Grada Križevci ("Službeni
Vjesnik Grada Križevaca" broj
4/09, 1/13, 1/16. i 1/18.), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 8.
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sjednici održanoj 22. ožujka 2018.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o dopuni Zaključka o prodaji nekretnina u
vlasništvu Grada Križevaca
I.
U točci I. Zaključka o prodaji
nekretnina u vlasništvu Grada Križevaca
KLASA: 944-01/17-01/74, URBROJ:
2137/02-02/07-17-1 od 30.01.2018. godine
("Službeni Vjesnik Grada Križevaca" broj:
1/18) iza točke 4. dodaje se točka 5. koji
glasi:
"5. stan oznake A5 u prizemlju
zgrade u Ulici Drage Grdenića 24 u
Križevcima površine 23,16 m2, početna
cijena utvrđena od strane ovlaštenog
vještaka sveukupno iznosi 28.300,00 €
plativo u kunama prema srednjem tečaju
HNB-a na dan isplate".

razdoblje siječanj - prosinac 2017.
godine
I.
Usvaja se Izvješće o provedbi
Strategije razvoja Grada Križevaca za
razdoblje siječanj - prosinac 2017. godine
koje se nalazi u privitku i čini sastavni dio
ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 302-01/17-01/2
URBROJ: 2137/02-01/03-18-6
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 940-01/18-01/14
URBROJ: 2137/02-01/11-18-2
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

34.

Na temelju članka 18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18.), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici održanoj
22. ožujka 2018. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedbi
Strategije razvoja Grada Križevaca za

Broj 3/18

35.

Na temelju članka 18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18.), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici održanoj
22. ožujka 2018. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana
upravljanja i raspolaganja
nekretninama Grada Križevaca za 2017.
godinu
I.
Usvaja se Izvješće o provedbi Plana
upravljanja i raspolaganja nekretninama
Grada Križevaca za 2017. godinu koje se
nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog
Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
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GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 940-01/18-01/4
URBROJ: 2137/02-01/03-18-2
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

36.

Na temelju članka 18.
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18.), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici održanoj
22. ožujka 2018. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu
gradonačelnika Grada Križevaca za
razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine
I.
Usvaja se Izvješće o radu
gradonačelnika Grada Križevaca za
razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine
koje se nalazi u prilogu i čini sastavni dio
ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 022-01/18-01/3
URBROJ: 2137/02-01/03-18-2
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

37.

Broj 3/18

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, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15. i 123/17) i članka
18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca", broj 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici održanoj
22. ožujka 2018. donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti gradonačelniku
Grada Križevaca za donošenje Odluke o
početku postupka javne nabave radova
na rekonstrukciji nerazvrstane ceste
Male Sesvete – Velike Sesvete
I.
Daje se suglasnost gradonačelniku
Grada Križevaca za donošenje Odluke o
donošenje Odluke o početku postupka
javne nabave radova na rekonstrukciji
nerazvrstane ceste Male Sesvete – Velike
Sesvete.
II.
Grad Križevci je, sukladno
zaključenom Ugovoru o financiranju Broj
773430/2018 s Agencijom za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
korisnik sredstava Mjere 07 "Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim
područjima" iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.2020, Podmjere 7.2. "Ulaganja u izradu,
poboljšanje ili proširenje svih vrsta male
infrastrukture, uključujući ulaganja u
obnovljive izvore energije i uštedu
energije", Operacije 7.2.2. "Ulaganja u
građenje nerazvrstanih cesta" za projekt
rekonstrukcije nerazvrstane ceste Male
Sesvete – Velike Sesvete.
III.
Sredstva potpore osigurana su iz
proračuna Europske unije s 85% udjela i
državnog proračuna Republike Hrvatske s
15% udjela.
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Procijenjena vrijednost nabave
iznosi 3.661.000,00 kuna bez PDV-a, stoga
je sukladno članku 14. Zakona nabava
predmeta iz članka 3. ove Odluke nabava
male vrijednosti.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja donijet će se po osiguranju
potrebnih sredstva u Proračunu grada
Križevaca za 2018. godinu.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 340-03/18-01/2
URBROJ: 2137/02-03/02-18-04
Križevci, 22. ožujka 2018.

Na temelju članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
("Narodne Novine" br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
35/09, 150/11, 144/12, 19/2013,
137/2015. i 123/17) i članka 3.
Odluke o grobljima ("Službeni
vjesnik Grada Križevaca" broj:
1/99), Gradsko Vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici održanoj
22. ožujka 2018. godine, donijelo
je:

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Odluke vijeća mjesnog
odbora Velike Sesvete o povjeravanju
upravljanja mjesnim grobljem u
Velikim Sesvetama Komunalnom
poduzeću d.o.o. Križevci
I.
Prihvaća se Odluka Mjesnog
odbora Velike Sesvete o održavanju
mjesnog groblja u Velikim Sesvetama

Broj 3/18

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 363-01/18-01/16
URBROJ: 2137/02-01/11-18-3
U Križevcima, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

39.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

38.

kojom se održavanje i upravljanje
spomenutim
grobljem
povjerava
Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci.

Na temelju članka 15.
stavka 3. Zakona o sprječavanju
sukoba interesa ("Narodne novine"
broj: 26/11, 12/12, 124/12, 48/13. i
57/15) i članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13,
1/16. i 1/18), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici održanoj
22. ožujka 2018. donijelo je

ZAKLJUČAK
o predlaganju razrješenja člana
Nadzornog odbora trgovačkog društva
Vodne usluge d.o.o. Križevci
I.
Gradsko vijeće Grada Križevaca
predlaže Skupštini trgovačkog društva
Vodne usluge d.o.o. Križevci da razriješi
dužnosti člana Nadzornog odbora Gorana
Gregureka iz Križevaca.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 080-01/18-01/3
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1/16. i 1/18.), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 8. sjednici
održanoj
22. ožujka 2018.
donijelo je

URBROJ: 2137/02-01/3-18-1
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

40.

Na temelju članka 15.
stavka 3. Zakona o sprječavanju
sukoba interesa ("Narodne novine"
broj: 26/11, 12/12, 124/12, 48/13. i
57/15) i članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13,
1/16. i 1/18), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 8. sjednici održanoj
22. ožujka 2018. donijelo je

ZAKLJUČAK
o predlaganju kandidata za izbor člana
Nadzornog odbora trgovačkog društva
Vodne usluge d.o.o. Križevci

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Odbora za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Gradskog vijeća Grada Križevaca
I.
U Odbor za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost Gradskog vijeća
Grada Križevaca izabire se:
b) ZA POTPREDSJEDNIKA:
2. Đuro Klopotan,
II.
Ovo Rješenje objavit će se u
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA

I.
Gradsko vijeće Grada Križevaca
predlaže Skupštini trgovačkog društva
Vodne usluge d.o.o. Križevci da za člana
Nadzornog odbora izabere Aleksandra
Karrea iz Križevaca.

KLASA: 080-01/18-01/17
URBROJ: 2137/02-01/3-18-1
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 080-01/18-01/
URBROJ: 2137/02-01/3-18-1
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović, v.r.

41.

Broj 3/18

Na temelju članka 18.
alineje
17.
Statuta
Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13,

AKTI GRADONAČELNIKA

6.

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 9. ožujka 2018.
godine donio je

PLAN
o izmjeni Plana prijma u službu u
upravna tijela Grada Križevaca

Službeni vjesnik Grada Križevaca

I.

209

U Planu prijma u službu u upravna
tijela Grada Križevaca, KLASA: 10001/18-01/1, URBROJ: 2137/02-04/3-18-1
od 4. siječnja 2018. točka 3. mijenja se i
glasi:
"U upravnim tijelima Grada
Križevaca utvrđuje se potreban broj
službenika i namještenika za 2018. godinu:
Upravni odjel za gospodarstvo,
financije, EU fondove i javnu nabavu:
- 2 službenika 2 izvršitelja
(pročelnik i referent)
Upravni odjel za pravne i opće
poslove:
- 1 službenik 1 izvršitelj (pročelnik)
Upravni
odjel
za
odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu
skrb, nacionalne manjine i turizam:
- 1 službenik 1 izvršitelj (pročelnik)
Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo,
gradnju,
prostorno
uređenje i zaštitu okoliša:
- 2 službenika 2 izvršitelja
(pročelnik i referent)
II.

ODLUKU
o početku postupka javne nabave
radova na rekonstrukciji nerazvrstane
ceste Male Sesvete – Velike Sesvete
Uvodne odredbe
Članak 1.
Grad
Križevci
je
sukladno
zaključenom Ugovoru o financiranju Broj
773430/2018 s Agencijom za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
korisnik sredstava Mjere 07 "Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim
područjima" iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.2020, Podmjere 7.2. "Ulaganja u izradu,
poboljšanje ili proširenje svih vrsta male
infrastrukture, uključujući ulaganja u
obnovljive izvore energije i uštedu
energije", Operacije 7.2.2. "Ulaganja u
građenje nerazvrstanih cesta" za projekt
rekonstrukcije nerazvrstane ceste Male
Sesvete – Velike Sesvete.
Osigurana sredstva

Ovaj Plan o izmjeni Plana objavit
će se u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca".
KLASA: 100-01/18-01/1
URBROJ: 2137/02-01/3-18-2
Križevci, 9. ožujka 2018.
GRADONAČELNIK
Mario Rajn, v.r.

7.

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,
137/15. i 123/17.) i članka 197.
Zakona o javnoj nabavi (''Narodne
novine'',
broj
120/16)
Gradonačelnik Grada Križevaca
donosi

Članak 2.
Sredstva potpore osigurana su iz
proračuna Europske unije s 85% udjela i
državnog proračuna Republike Hrvatske s
15% udjela.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja donijet će se po osiguranju
potrebnih sredstva u Proračunu grada
Križevaca za 2018. godinu.
Naručitelj
Članak 3.
Sukladno članku 6. stavku 1. točki
2. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne
novine'' br. 120/16) (u daljnjem tekstu:
Zakon), Grad Križevci je javni naručitelj (u
daljnjem tekstu: Naručitelj) te je stoga u
svrhu sklapanja ugovora o javnoj nabavi
radova iz članka 1. ove Odluke dužan
provesti postupak javne nabave.
Predmet nabave
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Članak 4.
Predmet nabave je rekonstrukcija
nerazvrstane ceste Male Sesvete – Velike
Sesvete unutar postojećeg koridora.
Procijenjena vrijednost nabave i odabir
postupka javne nabave
Članak 5.
Procijenjena vrijednost nabave
iznosi 3.661.000,00 kuna bez PDV-a, stoga
je sukladno članku 14. Zakona nabava
predmeta iz članka 3. ove Odluke nabava
male vrijednosti.
Grad Križevci kao javni naručitelj u
ovom postupku ne može koristiti pravo na
pretporez, stoga sukladno članku 294.
stavku 2. Zakona prilikom pregleda i
ocjene ponuda uspoređuje cijene ponuda s
porezom na dodanu vrijednost.
Sukladno članku 86. Zakona
Naručitelj će provesti otvoreni postupak
javne nabave.
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu
Članak 6.
Sukladno članku 197. Zakona ovom
Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo
za javnu nabavu (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo), koje priprema i provodi
postupak javne nabave.
Stručno povjerenstvo je dužno je
pripremiti Dokumentaciju o nabavi i
provesti postupak javne nabave sukladno
Zakonu i Pravilniku o dokumentaciji o
nabavi te ponudi u postupcima javne
nabave (''Narodne novine'' br. 65/2017) te
drugim propisima u području javne
nabave.
Članovi Povjerenstva
Članak 7.

1. Član: Suzana Blažević Glavosek,
viša stručna suradnica za javnu
nabavu
sa
završenim
specijalističkim
programom
izobrazbe u području javne nabave;
Zamjenik
člana
za
slučaj
spriječenosti:
Stela
Plantić,
voditeljica pravnih i općih poslova
u Komunalnom poduzeću d.o.o.
Križevci,
sa
završenim
specijalističkim
programom
izobrazbe u području javne nabave;
Obveze i odgovornosti: priprema
dokumentaciju o nabavi, zapisnike i
odluke,
prisustvuje
otvaranju
ponuda, sudjeluje u pregledu i
ocjeni ponuda te sastavljanju
potrebnih zapisnika.
2. Član: Ljiljana StojsavljevićKrižan,
viša
savjetnica
za
energetsku
učinkovitost
sa
završenim
specijalističkim
programom izobrazbe u području
javne nabave;
Zamjenik
člana
za
slučaj
spriječenosti:
Zdenko
Kuntić,
komunalni i prometni redar;
Obveze i odgovornosti: priprema
dokumentaciju o nabavi, zapisnike i
odluke,
prisustvuje
otvaranju
ponuda, sudjeluje u pregledu i
ocjeni ponuda te sastavljanju
potrebnih zapisnika.
3. Član: Mihaela Klarić, viša
stručna suradnica za obračune i
isplate;
Zamjenik
člana
za
slučaj
spriječenosti:
Miluška
Škrlec,
savjetnik za računovodstvo:
Obveze i odgovornosti: priprema
dokumentaciju o nabavi, zapisnike i
odluke,
prisustvuje
otvaranju
ponuda, sudjeluje u pregledu i
ocjeni ponuda te sastavljanju
potrebnih zapisnika.

Za
članove
Povjerenstva
i
zamjenike članova za slučaj spriječenosti
imenuju se sljedeće osobe te utvrđuju
njihove ovlasti i odgovornosti:
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Svi članovi povjerenstva, obvezni
su potpisati izjavu o postojanju ili
nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati
bez odgađanja ako nastupe promjene,
sukladno članku 80. Zakona.
Završne odredbe
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.
KLASA: 340-03/18-01/2
URBROJ: 2137/02-03/02-18-03
U Križevcima, 23. ožujka 2018.
GRADONAČELNIK
Mario Rajn, univ. bacc. math., v.r.

2. MARIU KOMAZINU - dirigentu
Gradskog
puhačkog
orkestra
Križevci,
pod
čijim
dvadesetogodišnjim
ravnanjem
križevački puhači na državnim
natjecanjima
redovito
postižu
zapažene rezultate te svojim
nastupima
i
koncertima
oduševljavaju i domaću publiku.
3. HRVATSKIM AUTOCESTAMA
- za uspješnu suradnju na
zajedničkim projektima s Gradom
Križevcima, osobito kod izgradnje
Brze ceste Gradec – Križevci, kao
nastavaka brze ceste do Zagreba,
infrastrukturnog projekta koji je od
posebnog
značaja
za
cijeli
križevački kraj.
II.

8.

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, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13,
137/15.
i
123/17),
Gradonačelnik Grada Križevaca
dana 9. travnja 2018. godine donio
je

ODLUKU
o dodjeli Zahvalnice gradonačelnika
Grada Križevaca

Zahvalnice će se dodijeliti na
svečanoj sjednici Gradskog vijeća, za Dan
Grada 24. travnja 2018. godine.
III.
Ovaj zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca."
KLASA: 612-01/18-01/34
URBROJ: 2137/02-01/3-18-1
Križevci, 9. 4. 2018.
GRADONAČELNIK
Mario Rajn, v.r.

I.
Prigodom Dana Grada Križevaca
dodjeljuju se Zahvalnice gradonačelnika
Grada Križevaca i to:
1. KRIŽEVAČKOJ
DJEVOJAČKOJ STRAŽI – uz
10 obljetnicu postojanja i rada.
Ženska povijesna hrvatska vojna
postrojba, živi je podsjetnik na
bogatu križevačku povijest. Članice
straže redovito sudjeluju na svim
kulturnima,
zabavnim
ili
turističkim
manifestacijama
u
Križevcima, ali i diljem Hrvatske
gdje su prepoznate kao posebnost.
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AKTI ODBORA ZA STATUT,
POSLOVNIK I PROPISE

2.

Na temelju članka 27.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik
Grada Križevaca" broj: 5/09, 1/13,
1/14, 2/14. i 5/14), Odbor za
Statut, Poslovnik i propise na
sjednici održanoj 20. ožujka 2018.
godine utvrdio je pročišćeni tekst
Statuta Grada Križevaca.
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Pročišćeni tekst Statuta Grada
Križevaca obuhvaća tekst Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09), tekst Statutarne
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 1/13) , tekst Statutarne
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 1/16) i tekst Statutarne
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 1/18)

(Napomena: Dopuna članka 1. stavkom 2.
stupila na snagu 8. veljače 2018. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/18)

Pročišćeni tekst Statuta Grada
Križevaca objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".

Područje Grada utvrđeno je
Zakonom o područjima županija, gradova i
općina u Republici Hrvatskoj. Grad
obuhvaća područje naselja: Križevci,
Apatovec, Beketinec, Bojnikovec, Bukovje
Križevačko, Čabraji, Carevdar, Cubinec,
Dijankovec, Doljanec, Donja Brckovčina,
Donja Glogovnica, Donji Dubovec,
Đurđic, Erdovec, Gornja Brckovčina,
Gornja Glogovnica, Gornji Dubovec,
Gračina, Ivanec Križevački, Jarčani,
Karane,
Kloštar
Vojakovački,
Kostadinovac, Kučari, Kunđevec, Lemeš
Križevački, Lemeš, Majurec, Male
Sesvete, Mali Potočec, Mali Raven, Mali
Carevdar, Marinovec, Mičijevac, Novaki
Ravenski, Novi Đurđic, Novi Bošnjani,
Osijek Vojakovački, Pavlovec Ravenski,
Pesek, Pobrđani Vojakovački, Podgajec,
Poljana Križevačka, Povelić, Prikraj
Križevački, Ruševac, Srednji Dubovec,
Stara Ves Ravenska, Stari Bošnjani, Sveta
Helena,
Sveti
Martin,
Špiranec,
Većeslavec, Velike Sesvete, Veliki
Potočec, Veliki Raven, Vojakovac, Vujići
Vojakovački i Žibrinovec.
Granice Grada mogu se mijenjati na
način i po postupku propisanim zakonom.

KLASA: 012-03/18-01/2
URBROJ: 2137/02-01/3-18-1
Križevci, 20. ožujka 2018.
Predsjednik Odbor za Statut, Poslovnik i
propise:
Ivan Majdak
STATUT
GRADA KRIŽEVACA
(pročišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim
Statutom
uređuje
se
samoupravni djelokrug Grada Križevaca,
obilježja, ustrojstvo, ovlasti i način rada
tijela, način obavljanja poslova, oblici
neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju, provođenje referenduma u
pitanjima iz samoupravnog djelokruga,
mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih
službi, suradnja s drugim jedinicama
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave, te druga pitanja od važnosti
za ostvarivanje prava i obveza Grada
Križevaca.
Izrazi u ovom Statutu koji imaju
rodno značenje odnose se jednako na
muški i ženski rod.

Broj 3/18

Članak 2.
Grad Križevci (u daljnjem tekstu:
Grad) je jedinica lokalne samouprave.
Grad je pravna osoba.
Sjedište Grada je u Križevcima,
Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12.
Članak 3.

Članak 4.
Grad ima grb i zastavu.
Grb Grada je povijesni grb
slobodnog kraljevskog grada Križevaca.
Zastava Grada sadrži grb Grada, a
boja zastave je osnovna boja grba Grada.
Opis grba, zastave Grada, te njihova
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uporaba i zaštita uređuje se posebnom
odlukom u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.
Članak 5.
Grad ima pečat
posebnim propisima.

u

skladu

s

Ostvarujući zajednički interes u
unapređivanju gospodarskog, društvenog i
kulturnog razvitka, Grad uspostavlja i
održava suradnju s drugim jedinicama
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave u zemlji i inozemstvu, u
skladu sa zakonom i međunarodnim
ugovorima.

Članak 6.

Članak 10.

Dan Grada je 24. travnja, uz
spomen proglašenja slobodnog kraljevskog
grada Križevaca – 24. travnja 1252.
godine.
Dan Grada svečano se obilježava.
Povodom Dana Grada dodjeljuju se
javna priznanja.
U Gradu svečano se obilježavaju i
sljedeći dani:
 7. rujna - blagdan Svetoga
Marka
Križevčanina,
zaštitnika Grada,
 17. rujna - Dan križevačkih
branitelja
Domovinskog
rata.
(Napomena: Dopune članka 6. stavkom 3.
stupila na snagu 31. ožujka 2016. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/16)
Članak 7.
Građanima, njihovim udrugama,
ustanovama, trgovačkim društvima i
drugim pravnim osobama te drugim
jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave, mogu se dodjeljivati javna
priznanja za uspjehe u radu i djelovanju
kojima doprinose razvoju i ugledu Grada
ili pojedinih njegovih djelatnosti.
Članak 8.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja,
njihov izgled i oblik, kriterij i postupak
njihove dodjele, tijela koja provode
postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se
posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće donosi odluku o
uspostavljanju suradnje, odnosno o
sklapanju sporazuma (ugovora, povelje,
memoranduma i sl.) o suradnji sa
pojedinim jedinicama lokalne samouprave,
kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan
interes za uspostavljanje suradnje i
mogućnosti za njezino razvijanje.
Sporazum o suradnji Grada i općine
ili grada druge države objavljuje se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
Članak 11.
Gradsko vijeće i gradonačelnik
mogu dati inicijative, mišljenja i prijedloge
nadležnim županijskim i drugim tijelima u
postupku pripremanja i donošenja odluka
te drugih općih akata te zakona i drugih
državnih propisa, a koji su od neposrednog
interesa za Grad.
Članak 12.
Grad ima službeno
glasilo,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca".
II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
GRADA
Članak 13.
Grad je samostalan u odlučivanju u
poslovima iz svoga samoupravnog
djelokruga u skladu s Ustavom Republike
Hrvatske i zakonom, te podliježe samo
nadzoru zakonitosti rada i akata tijela
Grada.

Članak 9.
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Članak 14.
Grad u svom samoupravnom
djelokrugu obavlja poslove lokalnog
značaja kojima se neposredno ostvaruju
potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili
zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to
osobito poslove koji se odnose na:
 uređenje
naselja
i
stanovanje,
 prostorno i urbanističko
planiranje,
 komunalno gospodarstvo,
 brigu o djeci,
 socijalnu skrb,
 primarnu
zdravstvenu
zaštitu,
 odgoj
i
osnovno
obrazovanje,
 kulturu, tjelesnu kulturu i
šport,
 zaštitu potrošača,
 zaštitu
i
unapređenje
prirodnog okoliša,
 protupožarnu
i
civilnu
zaštitu,
 promet na svom području
 te ostale poslove sukladno
posebnim zakonima.
Posebnim zakonima kojima se
uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1.
ovoga članka, odredit će se poslovi koje je
Grad dužan organizirati kao i poslovi koje
će Grad obavljati ako osigura uvjete za
njihovo obavljanje.
Način organiziranja poslova iz
stavka 2. ovoga članka i uvjeti za njihovo
obavljanje uredit će se posebnim odlukama
Gradskog vijeća i gradonačelnika u skladu
sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 15.
Gradsko vijeće može odlučiti da se
pojedini
poslovi
iz
samoupravnog
djelokruga Grada prenesu na Koprivničkokriževačku županiju, u skladu s njezinim
Statutom, odnosno mjesnu samoupravu.
Gradsko vijeće može tražiti od
Županijske
skupštine
Koprivničko-
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križevačke županije da Gradu, uz
suglasnost središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne
(regionalne)
samouprave,
povjeri
obavljanje određenih poslova koji se
odnose na:
1. obrazovanje,
2. zdravstvo,
3. prostorno i urbanističko planiranje,
4. gospodarski razvoj,
5. promet i prometnu infrastrukturu.
III. USTROJSTVO, OVLASTI I
NAČIN RADA TIJELA GRADA
Članak 16.
Tijela Grada su: Gradsko vijeće i
gradonačelnik.
1. GRADSKO VIJEĆE
Članak 17.
Gradsko vijeće predstavničko je
tijelo građana i tijelo lokalne samouprave,
koje donosi akte u okviru djelokruga
Grada, te obavlja druge poslove u skladu
sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Gradsko vijeće ima 21 vijećnika
izabranih u skladu sa zakonom.
(Napomena: Izmjena članka 17. stavka 2.
stupila na snagu 28. ožujka 2013. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/13)
Članak 18.
Gradsko vijeće:
- donosi Statut Grada,
- donosi Poslovnik o radu ,
- donosi proračun i odluku o
izvršenju proračuna,
- donosi godišnje izvješće o
izvršenju proračuna,
- donosi odluku o promjeni
granice Grada
- uređuje ustrojstvo i djelokrug
upravnih odjela i službi,
- donosi godišnji Program rada
Gradskog vijeća,
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-

-

-

-

-

-

-

-

osniva
javne
ustanove,
ustanove, trgovačka društva i
druge pravne osobe, za
obavljanje
gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih
djelatnosti od interesa za Grad,
donosi strateške programe
razvoja Grada,
odlučivanje o stjecanju i
otuđivanju
pokretnina
i
nekretnina
i
drugom
raspolaganju imovinom Grada
čija pojedinačna vrijednost
prelazi 0,5 iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju pokretnina
i nekretnina,
odlučuje o davanju koncesija,
odlučuje
o
prijenosu
i
preuzimanju osnivačkih prava u
skladu sa zakonom,
daje prethodne suglasnosti na
statute
ustanova,
ukoliko
zakonom ili odlukom o
osnivanju
nije
drugačije
propisano,
donosi odluke o potpisivanju
sporazuma o suradnji s drugim
jedinicama lokalne samouprave,
u skladu sa općim aktom i
zakonom,
raspisuje referendum,
bira i razrješava predsjednika i
potpredsjednike
Gradskog
vijeća,
bira i razrješava članove radnih
tijela Gradskog vijeća,
imenuje i razrješava i druge
osobe određene zakonom, ovim
Statutom i posebnim odlukama
Gradskog vijeća,
obavlja i druge poslove koji su
zakonom ili podzakonskim
propisom stavljeni u djelokrug
Gradskog vijeća.

(Napomena: Dopune članka 18. stupile su
na snagu 28. ožujka 2013. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/13)
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(Napomena: Izmjena članka 18. podstavka
10. stupila na snagu 8. veljače 2018.
godine,
"Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca", broj 1/18)
Članak 19.
Gradsko vijeće ima predsjednika i
dva potpredsjednika koje bira iz reda
vijećnika u pravilu, javnim glasovanjem.
Predsjednik i jedan potpredsjednik
biraju se iz reda predstavničke većine, a
drugi potpredsjednik iz reda predstavničke
manjine, na njihov prijedlog i to većinom
glasova svih vijećnika.
(Napomena: Izmjena članka 19. stavka 2.
stupila na snagu 28. ožujka 2013. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/13)
Članak 20.
Predsjednik Gradskog vijeća:
- zastupa Gradsko vijeće
- saziva
i
organizira,
te
predsjedava
sjednicama
Gradskog vijeća,
- predlaže dnevni red Gradskog
vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih
predlagatelja
u
propisani
postupak,
- brine o postupku donošenja
odluka i drugih akata,
- održava red na sjednici
Gradskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje
donosi Gradsko vijeće,
- brine o suradnji Gradskog
vijeća i gradonačelnika,
- brine se o zaštiti prava
vijećnika,
- obavlja i druge poslove
određene
zakonom
i
Poslovnikom Gradskog vijeća.
Predsjednik
Gradskog
vijeća
dostavlja Statut, Poslovnik, Proračun i
druge opće akte predstojniku Ureda
državne uprave u županiji, s izvatkom iz
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zapisnika, u roku 15 dana od dana
donošenja, te bez odgode gradonačelniku.
(Napomena: Dopuna članka 20. stavkom 2.
stupila na snagu 28. ožujka 2013. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/13)
Članak 21.
Mandat vijećnika Gradskog vijeća
traje 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, a počinje danom konstituiranja
Gradskog vijeća i traje do stupanja na
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspisivanju izbora.
(Napomena: Dopuna članka 21. stavka 1.
stupila na snagu 28. ožujka 2013. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/13)
(Napomena: Dopuna članka 21. stavka 1.
stupila na snagu 8. veljače 2018. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/18)
Vijećnici
nemaju
obvezujući
mandat i nisu opozivi.
Vijećnik dužnost obavlja počasno i
za to ne prima plaću.
Vijećnici,
predsjednik
i
potpredsjednici Gradskog vijeća imaju
pravo na naknadu troškova u skladu s
posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Vijećnici,
predsjednik
i
potpredsjednici Gradskog vijeća imaju
pravo na opravdani neplaćeni izostanak s
posla radi sudjelovanja u radu Gradskog
vijeća i njegovih radnih tijela.
(Napomena: Dopuna članka 21. stavkom 5.
stupila na snagu 28. ožujka 2013. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/13)

Broj 3/18

Članak 22.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati
na
sjednicama
Gradskog vijeća,
- raspravljati i glasovati o
svakom pitanju koje je na
dnevnom
redu
sjednice
Gradskog vijeća
- predlagati Gradskom vijeću
donošenje akata, podnositi
amandmane na prijedloge akata,
- postavljati pitanja iz djelokruga
rada Gradskog vijeća,
- postavljati
pitanja
gradonačelniku iz njegovog
djelokruga rada,
- sudjelovati
na
sjednicama
radnih tijela Gradskog vijeća i
na njima raspravljati, a u
radnim tijelima kojih je član i
glasovati,
- tražiti i dobiti podatke, potrebne
za
obavljanje
dužnosti
vijećnika, od tijela Grada te u
svezi s tim koristiti njihove
stručne i tehničke usluge,
- izvršiti uvid u registar birača za
vrijeme dok obavlja dužnost.
(Napomena: Dopuna članka 22. stavka 1.
stupila na snagu 28. ožujka 2013. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/13)
(Napomena: Izmjena članka 22. stavka 1.
alineje 5. stupila na snagu 31. ožujka
2016. godine, "Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 1/16)
Vijećnik ne može biti kazneno
gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi
način, zbog glasovanja, izjava, iznesenih
mišljenja i stavova na sjednici Gradskog
vijeća.
(Napomena: Izmjena članka 22. stavka 2.
stupila na snagu 28. ožujka 2013. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/13)
Vijećnik je dužan čuvati tajnost
podataka, koji su kao tajni određeni u
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skladu s propisima, za koje sazna za
vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i
dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog
Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.
Članak 23.
Vijećniku prestaje mandat prije
isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je
zaprimljena najkasnije tri dana
prije zakazanog održavanja
sjednice Gradskog vijeća i
ovjerena kod javnog bilježnika
najranije osam dana prije
podnošenja iste,
- ako je pravomoćnom sudskom
odlukom
potpuno
lišen
poslovne sposobnosti, danom
pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom
presudom osuđen na bezuvjetnu
kaznu zatvora u trajanju dužem
od šest mjeseci, danom
pravomoćnosti presude,
- ako mu prestane prebivalište s
područja
grada,
danom
prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko
državljanstvo
sukladno
odredbama zakona kojim se
uređuje hrvatsko državljanstvo,
danom njegovog prestanka,
- smrću.
(Napomena: Izmjena članka 23. stavka 1.
stupila na snagu 28. ožujka 2013. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/13)
Vijećniku kojem prestane hrvatsko
državljanstvo, a koji je državljanin države
članice Europske unije, mandat ne prestaje
na temelju stavka 1. alineje 4. ovog članka.
(Napomena: Dopuna članka 23. stavkom 2.
stupila na snagu 28. ožujka 2013. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/13)

Vijećniku koji za vrijeme trajanja
mandata prihvati obnašanje dužnosti koja
je prema odredbama zakona nespojiva s
dužnošću člana predstavničkog tijela,
mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika
zamjenjuje zamjenik, u skladu s
odredbama zakona.
Vijećnik je dužan u roku osam dana
od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o
tome obavijestiti predsjednika Gradskog
vijeća, a mandat mu počinje mirovati
protekom toga roka, a ako ne dostavi
obavijest mandat mu miruje po sili zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive
dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem
dužnosti vijećnika, ako podnese pisani
zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u
roku od osam dana od dana prestanka
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje
mandata prestaje osmog dana od dana
podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako
vijećnik
po
prestanku
obnašanja nespojive dužnosti ne podnese
pisani zahtjev iz stavka 3. ovoga članka,
smatrat će se da mu mandat miruje iz
osobnih razloga.
Vijećnik može tijekom trajanja
mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz
osobnih razloga, podnošenjem pisanog
zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a
mirovanje mandata počinje teći od dana
dostave pisanog zahtjeva, sukladno
pravilima o dostavi propisanim Zakonom o
općem upravnom postupku.
Mirovanje mandata iz osobnih
razloga ne može trajati kraće od šest
mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem
dužnosti osmog dana od dana dostave
pisane obavijesti predsjedniku Gradskog
vijeća.
Vijećnik može tražiti nastavljanje
obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u
tijeku trajanja mandata.
(Napomena: Dopune članka 24. stupile na
snagu 28. ožujka 2013. godine, "Službeni
vjesnik Grada Križevaca", broj 1/13)
Članak 25.

Članak 24.

Broj 3/18
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Gradsko vijeće osniva stalna i
povremena radna tijela radi proučavanja i
razmatranja pitanja iz djelokruga Gradskog
vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih
akata, davanja mišljenja i prijedloga u
svezi pitanja koja su na dnevnom redu
Gradskog vijeća za pripremu odluka iz
njegovog djelokruga.
Sastav, broj članova, djelokrug i
način rada radnih tijela Gradskog vijeća
utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća
ili posebnom odlukom o osnivanju radnog
tijela.
Članak 26.
Poslovnikom Gradskog vijeća
podrobnije se uređuje način konstituiranja,
sazivanja, rad i tijek sjednice, glasovanje,
održavanje reda na sjednici, vođenje
zapisnika i druga pitanja u svezi s radom
Gradskog vijeća.

-

2. GRADONAČELNIK
Članak 27.
Gradonačelnik zastupa Grad i
nositelj je izvršne vlasti Grada.
Mandat gradonačelnika traje četiri
godine, a počinje prvog radnog dana koji
slijedi danu objave konačnih rezultata
izbora i traje do prvog radnog dana koji
slijedi danu objave konačnih rezultata
izbora novoga gradonačelnika.
U
obavljaju
izvršne
vlasti
gradonačelnik:
- priprema
prijedloge
općih
akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje
općih akata Gradskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna
Grada i izvršenje proračuna,
- upravlja
nekretninama,
pokretninama i imovinskim
pravima u vlasništvu Grada kao
prihodima i rashodima Grada, u
skladu sa zakonom, ovim
Statutom i općim aktom
Gradskog vijeća,
- odlučuje
o
stjecanju
i
otuđivanju
pokretnina
i
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-

-

-

-

nekretnina
i
drugom
raspolaganju imovinom Grada
pojedinačne vrijednosti do
najviše 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje
o
stjecanju
i
otuđivanju
pokretnina
i
nekretnina,
odnosno
raspolaganju
ostalom
imovinom, a ako je taj iznos
veći od 1.000.000,00 kuna,
može odlučivati najviše do
1.000.000,00 kuna, ako je
stjecanje i otuđivanje planirano
u proračunu i provedeno u
skladu sa zakonskim propisima,
priprema i predlaže strateške
programe razvoja Grada,
usmjerava djelovanje tijela
Grada u obavljanju poslova iz
samoupravnog
djelokruga
Grada,
odnosno
poslova
državne uprave, ako su
preneseni Gradu, te nadzire
njihov rad,
nadzire zakonitost rada tijela
mjesne samouprave,
osniva stalna i povremena radna
tijela,
imenuje
i
razrješuje
predstavnike Grada u tijelima
javnih ustanova, trgovačkih
društava u kojima Grad ima
udjele ili dionice ili drugih
pravnih osoba kojih je Grad
osnivač,
ako
posebnim
zakonom
nije
drugačije
određeno,
obavlja izbor, imenovanja i
razrješenja
u
skladu
sa
zakonom, ovim Statutom i
drugim propisima,
daje mišljenja o prijedlozima
koje podnose drugi ovlašteni
predlagatelji,
obavlja i druge poslove
utvrđene ovim Statutom i
drugim propisima.
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(Napomena: Izmjene članka 27. stavka 1.
stupila na snagu 8. veljače 2018. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/18)
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.
(Napomena: Izmjene članka 27. stavka 4.
stupile na snagu 8. veljače 2018. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/18)
(Napomena: Izmjene i dopune članka 27.
stupile na snagu 28. ožujka 2013. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/13)
Članak 28.
Gradonačelnik je odgovoran za
ustavnost i zakonitost obavljanja poslova
koji su u njegovom djelokrugu i za
ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela
Grada.
Članak 29.
Gradonačelnik dva puta godišnje
podnosi Gradskom vijeću polugodišnje
izvješće o svom radu i to do 31. ožujka
tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac
prethodne godine i do 15. rujna za
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Članak 30.
Gradonačelnik ima dva zamjenika,
koji ga zamjenjuju u slučaju duže
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u
obavljanju svoje dužnosti.
Članak 31.
Gradonačelnik može obavljanje
određenih poslova iz svog djelokruga
povjeriti zamjenicima, ali mu time ne
prestaje
odgovornost
za
njihovo
obavljanje.
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Zamjenik gradonačelnika je u
slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan
pridržavati se uputa gradonačelnika.
Članak 32.
Gradonačelnik i njegovi zamjenici
odlučit će hoće li dužnost na koju su
izabrani obavljati profesionalno.
U tijeku mandata gradonačelnik i
njegovi zamjenici mogu promijeniti način
obavljanja dužnosti.
(Napomena: Izmjene članka 32. stupile na
snagu 28. ožujka 2013. godine, "Službeni
vjesnik Grada Križevaca", broj 1/13)
Članak 33.
Gradonačelniku
i
njegovim
zamjenicima mandat prestaje po sili
zakona:
- ako podnese ostavku, danom
dostave
pisane
ostavke,
sukladno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem
upravnom postupku,
- ako mu je pravomoćnom
sudskom odlukom oduzeta
poslovna sposobnost, danom
pravomoćnosti sudske odluke o
oduzimanju
poslovne
sposobnosti,
- ako je pravomoćnom sudskom
presudom osuđen na bezuvjetnu
kaznu zatvora u trajanju dužem
od jednog mjeseca, danom
pravomoćnosti sudske presude,
- ako mu prestane prebivalište na
području
Grada,
danom
prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko
državljanstvo, danom prestanka
državljanstva,
sukladno
odredbama zakona kojim se
uređuje hrvatsko državljanstvo i
- smrću.
Ako
je
prestanak
mandata
gradonačelniku nastupio prije isteka dvije
godine
mandata,
raspisat
će
se
prijevremeni izbori za gradonačelnika i
njegove
zamjenike.
Do
provedbe
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prijevremenih
izbora
dužnost
gradonačelnika
obnašat
će
njegov
zamjenik koji je na kandidaturi za izbor
gradonačelnika bio prvi naveden iza
kandidata za gradonačelnika, a ako je
mandat prestao i zamjeniku, do provedbe
prijevremenih
izbora
dužnost
gradonačelnika obnašat će povjerenik
Vlade Republike Hrvatske.
Ako
je
prestanak
mandata
gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije
godine mandata neće se raspisati
prijevremeni izbori za gradonačelnika, a
dužnost gradonačelnika do kraja mandata
obnašat će njegov zamjenik koji je na
kandidaturi za izbor gradonačelnika bio
prvi
naveden
iza
kandidata
za
gradonačelnika.

izvršavaju provođenje općih i pojedinačnih
akata tijela Grada.

(Napomena: Izmjene članka 33. stupile na
snagu 28. ožujka 2013. godine, "Službeni
vjesnik Grada Križevaca", broj 1/13)

Ustrojstvo, djelokrug i druga
pitanja od važnosti za rad upravnih tijela
uređuju se posebnom odlukom Gradskog
vijeća.

Članak 34.
Gradonačelnik i njegovi zamjenici
mogu se opozvati putem referenduma.
Ako se na referendumu donese
odluka o opozivu gradonačelnika i
njegovih zamjenika, mandat im prestaje
danom objave rezultata referenduma, a
Vlada Republike Hrvatske imenuje
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za
obavljanje
poslova
iz
nadležnosti
gradonačelnika.

Članak 37.
Upravnim
tijelima
upravljaju
pročelnici koje na temelju javnog natječaja
imenuje gradonačelnik.
Članak 38.

Članak 39.
Sredstva za rad upravnih tijela,
osiguravaju se u Proračunu Grada,
Državnom proračunu i iz drugih izvora u
skladu sa zakonom.
IV. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 40.

3. UPRAVNA TIJELA GRADA

Građani
mogu
neposredno
sudjelovati u odlučivanju o lokalnim
poslovima putem lokalnog referenduma i
zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.

Članak 35.

Članak 41.

Za
obavljanje
poslova
iz
samoupravnog djelokruga Grada kao i
poslova državne uprave prenijetih na Grad,
ustrojavaju se upravni odjeli i službe
(upravna tijela).
Članak 36.
Upravna tijela u okviru djelokruga
utvrđenog posebnom odlukom, neposredno

Referendum se može raspisati radi
odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta
Grada, o prijedlogu općeg akta ili drugog
pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga
Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima
određenim zakonom i ovim Statutom.
Prijedlog o donošenju odluke o
raspisivanju referenduma može dati 1/3
vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik,

(Napomena: Izmjene članka 34. stupile na
snagu 28. ožujka 2013. godine, "Službeni
vjesnik Grada Križevaca", broj 1/13)

Broj 3/18

(Napomena: Izmjene članka 36. stavka 1.
stupile na snagu 8. veljače 2018. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/18)
Upravna tijela samostalna su u
okviru svog djelokruga, a za zakonito i
pravovremeno obavljanje poslova iz svoje
nadležnosti odgovorni su gradonačelniku.
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20% ukupnog broja birača u Gradu i
većina vijeća mjesnih odbora, odnosno
vijeća gradskih četvrti na području Grada.
Referendum raspisuje Gradsko
vijeće sukladno odredbama zakona i ovog
Statuta.
Gradsko vijeće može raspisati
savjetodavni referendum o pitanjima iz
svog djelokruga.
Odluka donesena na referendumu
obvezatna je za Gradsko vijeće, osim
odluke donesene na savjetodavnom
referendumu koja nije obvezatna.
(Napomena: Izmjene članka 41. stupile na
snagu 28. ožujka 2013. godine, "Službeni
vjesnik Grada Križevaca", broj 1/13)
Članak 42.
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
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.
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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.
(Napomena: Izmjene članka 42. stupile na
snagu 8. veljače 2018. godine, "Službeni
vjesnik Grada Križevaca", broj 1/18)
Članak 43.
Gradsko vijeće dužno se je izjasniti
o podnesenom prijedlogu propisanog broja
vijećnika, gradonačelnika ili većine vijeća
mjesnih odbora, odnosno vijeća gradskih
četvrti i ako prijedlog prihvati, u roku od
trideset dana od dana zaprimanja
prijedloga donijeti odluku o raspisivanju
referenduma. Odluka o raspisivanju
referenduma donosi se većinom glasova
svih vijećnika.
Ako je prijedlog za raspisivanje
referenduma predložilo 20% ukupnog
broja birača Grada, predsjednik Gradskog
vijeća u roku od 30 dana od zaprimanja
prijedlog dostavlja prijedlog središnjem
tijelu Državne uprave nadležnom za
lokalnu
i
područnu
(regionalnu)
samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti
podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo
državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi
da je prijedlog za raspisivanje referenduma
ispravan, Gradsko vijeće će u roku od
trideset dana od zaprimanja odluke o
ispravnosti
prijedloga
raspisati
referendum.
(Napomena: Izmjene članka 43. stupile na
snagu 28. ožujka 2013. godine, "Službeni
vjesnik Grada Križevaca", broj 1/13)
(Napomena: Izmjene članka 43. stavka 2.
stupile na snagu 8. veljače 2018. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/18)
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Članak 44.
Odluka o raspisivanju referenduma
sadrži: naziv tijela, područje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem
se odlučuje na referendumu, odnosno
naznaku pitanja o kojem će birači
odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o
kojima
se
raspisuje
referendum,
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno
jedan ili više prijedloga o kojima će birači
odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Članak 45.
Pravo glasovanja na referendumu
imaju građani koji imaju prebivalište na
području Grada, odnosno na području za
koje se raspisuje referendum i upisani su u
popis birača.
Članak 46.
Odluka donesena na referendumu o
pitanjima iz članka 42. ovog Statuta
obvezatna je za Gradsko vijeće.
Članak 47.
Postupak provođenja referenduma i
odluke donijete na referendumu podliježu
nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg
provodi središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.
Članak 48.
Gradsko vijeće može tražiti
mišljenje od zborova građana o prijedlogu
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga
Grada kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz
stavka 1. ovog članka može dati jedna
trećina vijećnika Gradskog vijeća i
gradonačelnik.
Članak 49.
Zbor građana saziva predsjednik
Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana
donošenja odluke Gradskog vijeća.
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Za pravovaljano izjašnjavanje na
zboru građana potrebna je prisutnost
najmanje 5 % birača upisanih u popis
birača mjesnog odbora za čije područje je
sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru
građana je javno, a odluke se donose
većinom glasova prisutnih građana.
Članak 50.
Građani i pravne osobe imaju pravo
podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela
Grada kao i na rad njegovih upravnih
tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u
tim tijelima kada im se obraćaju radi
ostvarivanja svojih prava i interesa ili
izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik
tijela Grada odnosno pročelnik upravnog
tijela dužan je odgovoriti u roku od 30
dana od dana podnošenja predstavke,
odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1.
ovog članka osigurava se ustanovljavanjem
knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za
predstavke i pritužbe, neposrednim
komuniciranjem
s
ovlaštenim
predstavnicima tijela Grada.
V. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 51.
Na području Grada osnivaju se
mjesni odbori i gradske četvrti kao oblik
neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima od
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na
život i rad građana.
Članak 52.
Mjesni odbor osniva se za jedno
naselje, više međusobno povezanih naselja
ili za dio naselja koji u odnosu na ostale
dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu
(dio naselja). Gradska četvrt osniva se za
dio naselja Križevci i to za područje koje
predstavlja gradsku, gospodarsku i
društvenu cjelinu, a koje je povezano
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zajedničkim interesima građana. Mjesni
odbor i gradska četvrt su pravne osobe.
Članak 53.
Na području Grada osnivaju se
mjesni odbori i to:
1. Mjesni odbor Apatovec,
2. Mjesni odbor Bojnikovec
3. Mjesni odbor Brckovčina,
4. Mjesni odbor Bukovje
Križevačko,
5. Mjesni odbor Carevdar,
6. Mjesni odbor Cubinec,
7. Mjesni odbor Dijankovec,
8. Mjesni
odbor
Srednji
Dubovec,
9. Mjesni odbor Đurđic,
10. Mjesni odbor Erdovec,
11. Mjesni odbor Glogovnica,
12. Mjesni
odbor
Gornji
Dubovec,
13. Mjesni odbor Gračina,
14. Mjesni
odbor
Ivanec
Križevački,
15. Mjesni
odbor
Kloštar
Vojakovački,
16. Mjesni odbor Majurec,
17. Mjesni
odbor
Novaki
Ravenski,
18. Mjesni
odbor
Osijek
Vojakovački,
19. Mjesni odbor Pavlovec
Ravenski,
20. Mjesni
odbor
Poljana
Križevačka,
21. Mjesni odbor Podgajec,
22. Mjesni odbor Sveta Helena,
23. Mjesni
odbor
Prikraj
Križevački,
24. Mjesni odbor Špiranec,
25. Mjesni odbor Većeslavec,
26. Mjesni
odbor
Veliki
Potočec,
27. Mjesni odbor Veliki Raven,
28. Mjesni
odbor
Velike
Sesvete,
29. Mjesni odbor Vojakovac,
30. Mjesni odbor Žibrinovec.
Članak 54.
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Na području naselja Križevaca
osnivaju se gradske četvrti i to:
1. Gradska četvrt Centar,
2. Gradska četvrt Donji grad,
3. Gradska četvrt Gornji grad.
Članak 55.
Područje mjesnih odbora i područje
gradskih četvrti utvrđuje se posebnom
odlukom.
Članak 56.
Za preustroj osnovanih mjesnih
odbora i gradskih četvrti, u smislu njihova
teritorijalnog preustroja, te osnivanje
novog mjesnog odbora ili gradske četvrti,
inicijativni prijedlog može dati 20%
građana s područja mjesnog odbora ili
gradske četvrti, vijeće mjesnog odbora ili
vijeće gradske četvrti, vijećnici i
gradonačelnik.
(Napomena: Izmjene članka 56. stavka 1.
stupile na snagu 8. veljače 2018. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/18)
Osim podataka o podnositelju
inicijative, odnosno predlagatelju, za
osnivanje mjesnog odbora ili gradske
četvrti, prijedlog sadrži obrazloženje
opravdanosti osnivanja novog mjesnog
odbora ili gradske četvrti i podatke o:
- imenu,
- području i granicama,
- sjedištu mjesnog odbora ili
gradske četvrti.
Uz inicijativu i prijedlog za
osnivanje novog mjesnog odbora ili
gradske četvrti, koji se dostavlja
gradonačelniku,
ukoliko
on
nije
predlagatelj, dostavlja se i nacrt Pravila
mjesnog odbora ili gradske četvrti.
Na
temelju
mišljenja
gradonačelnika
o
opravdanosti
i
svrsishodnosti osnivanja novog mjesnog
odbora ili gradske četvrti i usklađenosti
inicijative i prijedloga za osnivanje novog
mjesnog odbora ili gradske četvrti s
odredbama zakona i ovog Statuta, Gradsko

Službeni vjesnik Grada Križevaca

224

vijeće donosi statutarnu odluku o osnivanju
novog mjesnog odbora ili gradske četvrti.
Ukoliko se radi o inicijativi i
prijedlogu o izdvajanju dijela mjesnog
odbora ili gradske četvrti, o spajanju
postojećih mjesnih odbora ili gradske
četvrti, Gradsko vijeće može zatražiti
mišljenje Vijeća mjesnog odbora ili Vijeća
gradske četvrti na koje se odnosi promjena.
Vijeće mjesnog odbora ili vijeće
gradske četvrti, dužni su mišljenje iz
prethodnog stavka ovog članka dostaviti
Gradskom vijeću u roku od mjesec dana od
dana primitka inicijative.
Članak 57.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće
mjesnog odbora i predsjednik Vijeća
mjesnog odbora.
Tijela gradske četvrti su Vijeće
gradske četvrti i predsjednik Vijeća
gradske četvrti. Mandat članova Vijeća
mjesnog odbora, odnosno Vijeća gradske
četvrti traje 4 godine.
Članak 58.
Vijeće mjesnog odbora i Vijeće
gradske četvrti (u daljnjem tekstu: vijeće)
donosi:
- program rada i izvješće o radu,
- pravila mjesnog odbora ili
gradske četvrti,
- poslovnik o svom radu,
- financijski plan i izvještaj o
izvršenju
godišnjeg
financijskog plana,
- plan uređenja naselja i dijelova
naselja i utvrđuje prioritet u
njegovoj realizaciji,
- obavlja i druge poslove
utvrđene
zakonom,
ovim
Statutom i drugim propisima.
Vijeće odlučuje o korištenju
sredstava namijenjenih mjesnom odboru ili
gradskoj četvrti u Proračunu Grada,
surađuje s udrugama na svom području o
pitanjima od interesa za građane, prati
stanje i vodi brigu o komunalnoj
infrastrukturi na svom području, predlaže
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programe razvoja komunalne infrastrukture
i vodi brigu o imovini Grada na svom
području.
Članak 59.
Programom rada utvrđuju se zadaci
mjesnog odbora i gradske četvrti, osobito u
pogledu vođenja brige o uređenju područja
mjesnog odbora i gradske četvrti,
provođenjem manjih komunalnih akcija
kojima se poboljšava komunalni standard
građana, vođenju brige o poboljšavanju
zadovoljavanja lokalnih potreba građana u
oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture,
športa i drugih lokalnih potreba na svom
području.
Članak 60.
Pravilima mjesnog odbora, odnosno
gradske četvrti detaljnije se uređuje način
konstituiranja, sazivanja i rad vijeća
mjesnog odbora i gradske četvrti,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti
članova vijeća mjesnog odbora i gradske
četvrti, ostvarivanje prava i dužnosti
predsjednika vijeća mjesnog odbora i
gradske četvrti, način odlučivanja, te druga
pitanja od značaja za rad mjesnog odbora i
gradske četvrti.
Članak 61.
Gradsko vijeće može posebnom
odlukom povjeriti mjesnom odboru i
gradskoj četvrti obavljanje pojedinih
poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada, koji su od neposrednog i
svakodnevnog interesa za život i rad
građana na tom području.
Članak 62.
Vijeće mjesnog odbora i vijeće
gradske četvrti biraju građani s područja
mjesnog odbora i gradske četvrti koji
imaju biračko pravo.
Za člana vijeća mjesnog odbora
odnosno vijeća gradske četvrti može biti
biran građanin koji ima biračko pravo i
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prebivalište na području mjesnog odbora
odnosno gradske četvrti, čije se vijeće bira.
Članovi vijeća mjesnog odbora
odnosno vijeća gradske četvrti biraju se na
neposrednim
izborima,
tajnim
glasovanjem,
razmjernim
izbornim
sustavom. Postupak izbora članova vijeća
mjesnog odbora odnosno vijeća gradske
četvrti uređuje Gradsko vijeće općim
aktom,
odgovarajućom
primjenom
odredaba zakona kojim se uređuje izbor
članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne samouprave.
Vijeće mjesnog odbora ima 7
članova.
Vijeće gradske četvrti ima 9
članova.
Izbore za članove vijeća mjesnih
odbora i vijeća gradskih četvrti raspisuje
Gradsko vijeće.
(Napomena: Izmjene članka 62. stupile na
snagu 28. ožujka 2013. godine, "Službeni
vjesnik Grada Križevaca", broj 1/13)
Članak 63.
Vijeće iz svog sastava većinom
glasova svih članova bira predsjednika i
zamjenika predsjednika vijeća na vrijeme
od 4 godine.
(Napomena: Izmjene članka 63. stavka 1.
stupile na snagu 28. ožujka 2013. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/13)
Predsjednik
vijeća
saziva
i
predsjedava sjednicama vijeća, provodi i
osigurava provođenje odluka vijeća i za
svoj rad odgovara vijeću i gradonačelniku
Grada.
Vijeće može razriješiti predsjednika
i zamjenika predsjednika vijeća na način i
po postupku propisanom pravilima
mjesnog odbora.
Funkcija članova vijeća je počasna.
Članak 64.
Vijeće može sazvati mjesne
zborove građana radi rasprave o potrebama
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i interesima građana, te davanja prijedloga
za rješavanje pitanja od mjesnog značaja.
Mjesni zbor građana saziva se za
dio područja mjesnog odbora ili gradske
četvrti koji čini zasebnu cjelinu.
Mjesni
zbor
građana
vodi
predsjednik vijeća ili član vijeća kojeg
odredi vijeće.
Mjesni zbor građana saziva se
javnim upućivanjem poziva na način
prikladan mjesnim prilikama.
Članak 65.
Predsjednik vijeća dužan je u roku
od 8 dana od dana donošenja, dostaviti
gradonačelniku akte koje je donijelo vijeće
mjesnog odbora ili vijeće gradske četvrti.
Nadzor nad zakonitošću rada
mjesnog odbora i gradske četvrti obavlja
gradonačelnik, te na njegov prijedlog
Gradsko vijeće može raspustiti vijeće ako
ono učestalo krši odredbe ovog Statuta,
pravila i ne obavlja povjerene mu poslove.
(Napomena: Izmjene članka 65. stavka 2.
stupile na snagu 8. veljače 2018. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/18)
Članak 66.
Za djelatnost mjesnih odbora i
gradskih četvrti u smislu osiguravanja
nužnih sredstava za njihovo poslovanje
(minimalne administrativne i slične
poslove), te za obavljanje povjerenih im
poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada, sredstva se osiguravaju u Proračunu
Grada.
Za financiranje djelatnosti koje nisu
obuhvaćene stavkom 1. ovog članka,
mjesni odbori i gradske četvrti mogu
osigurati druga sredstva i to:
- prihode
od
imovine
i
imovinskih
prava
mjesnih
odbora i gradskih četvrti,
- dotacije i pomoći pravnih ili
fizičkih osoba,
- od
učešća
građana
u
ostvarivanju
određenih
projekata.
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Članak 67.
Mjesni odbori i gradske četvrti
organiziraju
odgovarajući
način
administrativnog i financijskog poslovanja
za svoje potrebe sukladno propisima.
Stručne i administrativne poslove za
njihove potrebe obavljaju Upravna tijela
Grada.
VI. OSTVARIVANJE PRAVA
PRIPADNIKA NACIONALNE
MANJINE
Članak 68.
Pripadnici nacionalne manjine u
Gradu sudjeluju u javnom životu i
upravljanju lokalnim poslovima putem
vijeća nacionalne manjine.
Članak 69.
Vijeće nacionalne manjine u Gradu
ima pravo:
- predlagati tijelima Grada mjere
za
unapređivanje
položaja
nacionalnih manjina u Gradu,
uključujući davanje prijedloga
općih akata kojima se uređuju
pitanja
od
značaja
za
nacionalnu manjinu,
- isticati kandidate za dužnosti u
tijelima Grada,
- biti obaviješteni o svakom
pitanju o kome će raspravljati
radno tijelo Gradskog vijeća, a
tiče se položaja nacionalne
manjine.
Način,
rokovi
i
postupak
ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se
posebnom odlukom.
Članak 70.
Gradonačelnik je dužan u pripremi
prijedloga općih akata od vijeća nacionalne
manjine osnovane za područje Grada,
zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama
kojima se uređuju prava i slobode
nacionalne manjine.

Vijeće nacionalne manjine može u
službene svrhe upotrebljavati simbole i
znamenja svoje nacionalne manjine i to:
- u sastavu svojih pečata i žigova
- u natpisnim pločama na
poslovnim zgradama u kojima
imaju sjedište te u službenim i
svečanim prostorijama
- u zaglavljima službenih akata
koje donose.
U svečanim prigodama važnim za
nacionalnu manjinu može se izvoditi
himna nacionalne manjine.
Prije izvođenja himne nacionalne
manjine, obvezatno se izvodi himna
Republike Hrvatske.
Članak 72.
Grad, u skladu s mogućnostima,
financijski pomaže rad kulturnih i drugih
udruga
koje
osnivaju
pripadnici
nacionalnih manjina, radi očuvanja
nacionalnog i kulturnog identiteta.
Grad osigurava sredstva za rad vijeća
nacionalne manjine.
VII. JAVNE SLUŽBE
Članak 73.
Grad u okviru samoupravnog
djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti
kojima se zadovoljavaju svakodnevne
potrebe građana na području komunalnih,
društvenih i drugih djelatnosti, za koje je
zakonom utvrđeno da se obavljaju kao
javna služba.
Članak 74.
Grad
osigurava
obavljanje
djelatnosti iz članka 73. ovog Statuta
osnivanjem trgovačkih društva, javnih
ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih
pogona.
Obavljanje određenih djelatnosti Grad
može povjeriti drugim pravnim i fizičkim
osobama temeljem ugovora o koncesiji.
VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE
GRADA
Članak 75.

Članak 71.
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Sve pokretne i nepokretne stvari te
imovinska prava koja pripadaju Gradu,
čine njegovu imovinu.
Članak 76.
Imovinom
Grada
upravljaju
gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s
odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog
gospodara.
(Napomena: Izmjene članka 76. stavka 1.
stupile na snagu 8. veljače 2018. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/18)
Gradonačelnik
u
postupku
upravljanja imovinom Grada donosi
pojedinačne akte o upravljanju imovinom,
na temelju općeg akta Gradskog vijeća o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada.
Članak 77.
Grad ima prihode kojima u okviru
svog samoupravnog djelokruga slobodno
raspolaže.
Prihodi Grada su:
- gradski porezi, prirez, naknade,
doprinosi i pristojbe, u skladu
sa zakonom i posebnim
odlukama Gradskog vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu
Grada i imovinskih prava,
- prihod od trgovačkih društava i
drugih pravnih osoba u
vlasništvu Grada odnosno u
kojima Grad ima udjele ili
dionice,
- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta
imovinska korist za prekršaje
koje propiše Grad u skladu sa
zakonom,
- udio u zajedničkim porezu,
- sredstva pomoći Republike
Hrvatske
predviđena
u
Državnom proračunu,
- drugi
prihodi
određeni
zakonom.
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(Napomena: Izmjene članka 77. stavka 2.
stupile na snagu 8. veljače 2018. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/18)
Članak 78.
Procjena godišnjih prihoda i
primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i
drugih rashoda Grada iskazuju se u
proračunu Grada.
Svi prihodi i primici proračuna
moraju biti raspoređeni u proračunu i
iskazani po izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti
utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s
prihodima i primicima.
Članak 79.
Gradsko vijeće donosi proračun za
sljedeću proračunsku godinu na način i u
rokovima propisanim zakonom.
Gradonačelnik je dužan utvrditi
prijedlog proračuna i podnijeti ga
Gradskom vijeću na donošenje u roku
utvrđenom posebnim zakonom.
(Napomena: Dopune članka 79. stavkom 2.
stupile na snagu 8. veljače 2018. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/18)
Ukoliko se proračun za sljedeću
proračunsku godinu ne može donijeti u
propisanom roku, Gradsko vijeće na
prijedlog gradonačelnika donosi do 31.
prosinca
odluku
o
privremenom
financiranju na način i postupku
propisanim zakonom i to najduže za
razdoblje od prva tri mjeseca proračunske
godine.
(Napomena: Dopune članka 79. stavka 3.
stupile na snagu 8. veljače 2018. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/18)
Ukupno materijalno i financijsko
poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.
Zakonitost,
svrhovitost
i
pravodobnost korištenja proračunskih
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IX. AKTI GRADA

(Napomena: Dopune članka 83. stavkom 2.
stupile na snagu 28. ožujka 2013. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/13)

Članak 80.

Članak 84.

Gradsko vijeće na temelju prava i
ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim
Statutom donosi Statut, Poslovnik,
proračun, odluku o izvršenju proračuna,
odluke i druge opće akte i zaključke.
Gradsko vijeće donosi rješenja i
druge pojedinačne akte, kada u skladu sa
zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.
Radna tijela Gradskog vijeća
donose zaključke i preporuke.

Upravna tijela Grada u izvršavanju
općih akata Gradskog vijeća donose
pojedinačne akte kojima rješavaju o
pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

sredstava
financija.

Grada

nadzire

Ministarstvo

Članak 81.
Gradonačelnik u poslovima iz svog
djelokruga donosi odluke, zaključke,
rješenja, pravilnike, te opće akte kada je za
to ovlašten zakonom ili općim aktom
Gradskog vijeća.
Članak 82.
Gradonačelnik osigurava izvršenje
općih akata Gradskog vijeća na način i u
postupku propisanom ovim Statutom, te
nadzire zakonitost rada upravnih tijela.
(Napomena: Izmjene članka 82. stupile na
snagu 8. veljače 2018. godine, "Službeni
vjesnik Grada Križevaca", broj 1/18)
Članak 83.
Nadzor nad zakonitošću općih
akata Gradskog vijeća u njegovom
samoupravnom djelokrugu obavlja ured
državne uprave u Koprivničko-križevačkoj
županiji i nadležna središnja tijela državne
uprave, svako u svojem djelokrugu.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih
neupravnih akata koje donose u
samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće
i gradonačelnik obavljaju nadležna
središnja tijela državne uprave, svako u
svojem djelokrugu, sukladno posebnom
zakonu.
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(Napomena: Dopune članka 84. stupile na
snagu 28. ožujka 2013. godine, "Službeni
vjesnik Grada Križevaca", broj 1/13)
Protiv pojedinačnih akata iz stavka
1. ovog članka, može se izjaviti žalba
nadležnom upravnom tijelu Koprivničkokriževačke županije.
Na donošenje pojedinačnih akata
shodno se primjenjuju odredbe Zakona o
općem upravnom postupku i drugih
propisa.
U
izvršavanju
općih
akata
Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i
pravne osobe kojima su odlukom Gradskog
vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene
javne ovlasti.
Članak 85.
Opći akti se prije stupanja na snagu
objavljuju u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca".
Opći akti stupaju na snagu osmog
dana od dana objave, osim ako zbog
osobito opravdanih razloga, općim aktom
nije propisano da opći akt stupa na snagu
prvog dana od dana objave.
(Napomena: Izmjene članka 85. stavka 2.
stupile na snagu 8. veljače 2018. godine,
"Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
1/18)
Opći akti ne mogu imati povratno
djelovanje.
Članak 86.
U "Službenom vjesniku Grada
Križevaca" osim općih akata, objavljuju se
programi i planovi, akti izbora i
imenovanja, akti raspolaganja gradskim
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nekretninama te drugi akti kada to odrede
tijela koja ih donose.
X. JAVNOST RADA
Članak 87.
Rad
Gradskog
vijeća,
gradonačelnika i upravnih tijela Grada je
javan.
Predstavnici
udruga
građana,
građani i predstavnici medija mogu pratiti
rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama
Poslovnika Gradskog vijeća.
Članak 88.
Javnost rada Gradskog vijeća
osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u
tisku i drugim oblicima javnog
priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i
drugih akata u službenom
glasilu Grada i na web
stranicama Grada.
- Javnost rada gradonačelnika
osigurava se:
- održavanjem
redovnih
mjesečnih konferencija za
medije,
- izvještavanjem i napisima u
tisku i drugim oblicima
javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i
drugih akata u službenom
glasilu Grada i na web
stranicama Grada.
Javnost rada upravnih tijela Grada
osigurava se izvještavanjem i napisima u
tisku
i
drugim
oblicima
javnog
priopćavanja
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 89.
Prijedlog za promjenu Statuta može
predložiti Odbor za Statut, Poslovnik i
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propise Gradskog vijeća, gradonačelnik i
1/3 članova Gradskog vijeća.
Prijedlog se podnosi predsjedniku
Gradskog vijeća i mora biti obrazložen.
Gradsko vijeće, većinom glasova
svih vijećnika, odlučuje o prihvaćanju
prijedloga za promjenu Statuta.
Ako Gradsko vijeće ne prihvati
prijedlog za promjenu Statuta, isti se
prijedlog ne može staviti na dnevni red
prije isteka 6 mjeseci od dana zaključenja
rasprave o prijedlogu.
Članak 90.
Odluke i drugi opći akti donijeti na
temelju
Statuta
Grada
Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj
6/01, 7/01 i 2/06) i zakona, uskladit će se s
odredbama ovog Statuta i zakona kojim se
uređuje pojedino područje u zakonom
propisanom roku.
Članak 91.
Stupanjem na snagu ovog Statuta
prestaje važiti Statut Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj
6/01, 7/01 i 2/06) .
Članak 92.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".

AKTI GRADSKE UPRAVE

1.

Nakon izvršene usporedbe s
izvornim tekstom utvrđene su
pogreške u pročišćenom tekstu
Odluke o donošenju Generalnog
urbanističkog
plana
Grada
Križevaca, koji je objavljen u
"Službenom
vjesniku
Grada
Križevaca" broj 2/18, KLASA:
350-01/18-01/2
URBROJ:
2137/02-04/3-18-2 od 22. siječnja
2018. godine daje se
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ISPRAVAK
Odluke o donošenju Generalnog
urbanističkog plana Križevaca
(pročišćeni tekst)
U članku 40. stavku 1. točci 5.
umjesto teksta "- najveća visina (vijenca)
građevina može biti 8,5 m, ..." treba stajati
"- najveća visina (vijenca) građevina može
biti 12 m, ...".
UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE
POSLOVE
KLASA: 350-01/18-01/7
URBROJ: 2137/02-01/01-18-1
Križevci, 12. 03. 2018.
PRIVREMENA PROČELNICA
Ana Lukačić Lojen, v.r.
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