SLUŽBENI VJESNIK
GRADA KRIŽEVACA
Križevci, 21. prosinca 2018.
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SADRŽAJ
području Grada Križevaca za 2019.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
175. Odluka o donošenju Procjene rizika od
velikih

nesreća

za

područje

Grada

Križevaca

850

176. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca

i

načinu

postupanja

s

napuštenim i izgubljenim životinjama te
divljim životinjama na području Grada
Križevaca

850

177. Odluka o grobljima na području Grada
Križevaca

858

178. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim
porezima Grada Križevaca

179. Odluka o dopuni Odluke o uređenju
prometa na području Grada Križevaca

180. Odluka o produljenju trajanja Strategija
867

181. Odluka o pristupanju Grada Križevaca
međunarodnom udruženju „Energetski
182. Program

korištenja

868
sredstava

od

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u

vlasništvu

korištenja

Republike

sredstava

od

Hrvatske

183. Zaključak

o

prihvaćanju

Izvješća

i

promjene

namjene poljoprivrednog zemljišta na

o

zaključcima stručne analize zaprimljenih
inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti
pokretanja

postupka

za

izradu

i

donošenje prostornog plana odnosno
njegovih izmjena i dopuna

869

184. Program rada Gradskog vijeća Grada
Križevaca za 2019. godinu

869

185. Analiza stanja sustava civilne zaštite na
području Grada Križevaca za 2018.
875

186. Plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Grada Križevaca za 2019.
godinu

867

gradovi“ („Energy cities“)

868

godinu

867

razvoja Grada Križevaca

godinu

880

187. Zaključak o raspisivanju Javnog poziva
za isticanje kandidatura za izbor članova
i zamjenika članova Savjeta mladih
Grada Križevaca
188. Zaključak

o

884

usvajanju

Izvješća

o

realizaciji godišnjeg plana i programa
rada

Dječjeg

vrtića

Križevci

pedagošku 2017./2018. godinu
189. Zaključak

o

usvajanju

za
885

Izvješća

realizaciji godišnjeg plana i

o

programa

rada Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci
za pedagošku 2017./2018. godinu
190. Zaključak

o

usvajanju

Izvješća

realizaciji godišnjeg plana i
rada

Dječjeg

Podružnica

vrtića

Križevci

Josipa,

pedagošku

2017./2018. godinu
191. Zaključak

o

o

programa

Svetog
za

885

885

usvajanju

Izvješća

o

realizaciji godišnjeg plana i programa
rada

Dječjeg

Križevci

za

vrtića

Čarobna

pedagošku

šuma

2017./2018.

godinu

886

192. Zaključak

o usvajanju

Izvješća o

realizaciji Programa rada Osnovne škole
Ljudevita Modeca Križevci u školskoj
2017./2018. godinu
193. Zaključak

o

886

usvajanju

Izvješća

o

realizaciji programa rada Osnovne škole
"Vladimir Nazor" Križevci u školskoj
2017./2018. godini
194. Zaključak

o

886

usvajanju

Izvješća

o

realizaciji Programa rada Glazbene škole
Alberta

Štrige

Križevci

u

školskoj

2017./2018. godini
195. Zaključak

o

887

usvajanju

o

Izvješća

realizaciji Programa rada Centra za
odgoj,

obrazovanje

i

rehabilitaciju

Križevci u školskoj 2017./2018. godini
887
196. Zaključak o odobrenju Programa rada
Savjeta mladih Grada Križevaca
197. Zaključak

o

usvajanju

887

Izviješća

studentskim kreditima

o

887

AKTI GRADSKOG MUZEJA KRIŽEVCI
1. Statut Gradskog muzeja Križevci

888

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
175. Na temelju članka 17. stavka 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne
novine" broj 82/15) i članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i
3/18. – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 14.sjednici održanoj
20. prosinca 2018. donijelo je
Odluku o donošenju Procjene rizika od
velikih nesreća za područje Grada
Križevaca
Članak 1.
Donosi se Procjena rizika od velikih
nesreća za područje Grada Križevaca, koja
se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove
Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom
vjesniku Grada Križevaca“
KLASA: 810-01/18-01/01
URBROJ:2137/02-01/11-18-1
Križevci, 20. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović
176. Na temelju članka 49. stavka 4.,
članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5.
Zakona o zaštiti životinja ("Narodne novine"
broj 102/17) i članka 18. Statuta Grada
Križevaca („Službeni vjesnik Grada
Križevaca“ broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18. i
3/18. - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće
Grada Križevaca je na 14. sjednici održanoj
20. prosinca 2018. donijelo je
Odluku o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te
divljim životinjama na području Grada
Križevaca
I. OPĆI DIO
Članak 1.
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Ovom
se
Odlukom
uređuju
minimalni uvjeti i način držanja kućnih
ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju
osigurati,
način
kontrole
njihovog
razmnožavanja te način postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama na
području Grada Križevaca (u daljnjem
tekstu: Grad)
Članak 2.
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju
sljedeće značenje:
1. izgubljena životinja je životinja
koja je odlutala od vlasnika i on je
traži
2. kućni ljubimci su životinje koje
čovjek drži zbog društva, zaštite i
pomoći ili zbog zanimanja za te
životinje
3. napuštena životinja je životinja koju
je vlasnik svjesno napustio, kao i
životinja koju je napustio zbog više
sile kao što su bolest, smrt ili gubitak
slobode te životinja koje se vlasnik
svjesno odrekao
4. opasne životinje su životinje koje
zbog neodgovarajućih uvjeta držanja
i postupanja s njima mogu ugroziti
zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te
koje pokazuju napadačko ponašanje
prema čovjeku
5. vlasnik životinje odnosno kućnog
ljubimca (u daljnjem tekstu: vlasnik)
je svaka pravna ili fizička osoba koja je
kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili
privremeno odgovorna za zdravlje i
dobrobit životinje
6. prijevoz je premještanje životinja
prijevoznim
sredstvom
u
nekomercijalne svrhe, uključujući
postupke pri polasku i dolasku na
krajnje odredište
7. radne životinje su psi koji služe kao
tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi
vodiči slijepih i oni koji služe za
pomoć, psi tragači i psi koji služe za
obavljanje drugih poslova
8. sklonište za životinje (u daljnjem
tekstu: sklonište) je objekt u kojem se
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smještaju i zbrinjavaju napuštene i
izgubljene životinje gdje im se
osigurava potrebna skrb i pomoć
9. slobodnoživuće mačke su mačke
koje su rođene u divljini, nemaju
vlasnika niti vlasnika
10. službene životinje su životinje
koje imaju licencu za rad i služe za
obavljanje poslova pojedinih državnih
tijela.
II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA
KUĆNIH LJUBIMACA
1. Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca
Članak 3.
Vlasnik je dužan:
1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u
skladu s njihovim potrebama, a
minimalno predviđenim Zakonom o
zaštiti životinja i ovom Odlukom.
2. psima osigurati prostor koji odgovara
njihovoj veličini (Prilog 1.) i zaštitu od
vremenskih
neprilika
i
drugih
nepovoljnih uvjeta za obitavanje
3. označiti mikročipom pse i cijepiti protiv
bjesnoće
sukladno
Zakonu
o
veterinarstvu
4. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po
javnim površinama bez nadzora
5. na vidljivom mjestu staviti oznaku
koja upozorava na psa, te imati
ispravno zvono na ulaznim dvorišnim
ili vrtnim vratima
6. pravodobno zatražiti veterinarsku
pomoć te osigurati zbrinjavanje i
odgovarajuću njegu bolesnih i
ozlijeđenih životinja
7. osigurati kućnim ljubimcima redovitu
i pravilnu ishranu te trajno omogućiti
pristup svježoj pitkoj vodi
8. redovito održavati čistim prostor u
kojem borave kućni ljubimci.
Vlasnik ne smije:
1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom
na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i
njegu
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2. ograničavati
kretanje
kućnim
ljubimcima na način koji mu uzrokuje
bol, patnju, ozljede ili strah.
Zabranjeno je:
1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih
sredstava na životinje
2. trčanje životinja privezanih uz motorno
prijevozno sredstvo koje je u pokretu
3. vezati pse, osim privremeno u
iznimnim
situacijama
kada
ograđivanje dijela dvorišta nije
izvedivo. U tom slučaju pas se može
vezati na način da mu je omogućeno
kretanje u promjeru 5 metara, a
sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti
od takvog materijala da psu ne
nanose bol ili ozljede
4. trajno i samostalno držanje kućnih
ljubimaca na adresi različitoj od
prebivališta ili boravišta vlasnika, osim
u slučaju kada se radi o radnim psima
koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a
vlasnik im je dužan osigurati
svakodnevni nadzor
5. držati kao kućne ljubimce opasne i
potencijalno
opasne
životinjske
zaštićene vrste bez suglasnosti tijela
nadležnog za zaštitu prirode.
Vlasnik pasa mora odgovarajućim
odgojem i/ili školovanjem ili drugim
mjerama u odnosu na držanje i kretanje
pasa osigurati da životinja nije opasna za
okolinu. Pri odgoju pasa vlasnik ne smije
koristiti metode koje kod pasa mogu
uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.
Koordinacijska radna skupina iz
članka 70. Zakona o zaštiti životinja
može predlagati propisivanje uvjeta za
držanje različitih životinjskih vrsta.
Grad, putem komunalnih redara
Grada odnosno Veterinarske stanice
Križevci kontrolira obvezu označavanja
pasa mikročipom, odnosno provjerava
jesu li svi psi označeni mikročipom.
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2. Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u
stambenim zgradama i obiteljskim
kućama
Članak 4.
Držanje kućnih ljubimaca u
zajedničkim prostorijama zgrada i
dvorištima zgrada, kretanje kućnih
ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada
i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih
prostorija i prostora koje onečiste kućni
ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici
zgrade sukladno propisima o vlasništvu.
Vlasnik kućnih ljubimaca dužan je držati
ih na način da ne ometaju mir sustanara
ili na drugi način krše dogovoreni kućni
red stambene zgrade i stanara okolnih
nekretnina.
Vlasnik koji psa drži u stanu ili
kući bez okućnice, dužan ga je
svakodnevno izvoditi radi obavljanja
nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih
aktivnosti.
3. Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na
javne površine
Članak 5.
Pse se ne smije izvoditi na javne
površine ako nisu na povodcu i pod
nadzorom vlasnika.
Članak 6.
Psi se mogu kretati bez povodca,
uz nadzor
vlasnika,
na
javnim
površinama i to: prostor unutar bivše
vojarne Ban Stjepan Lacković – južni dio
iza tehnološkog parka i razvojnog centra,
prostor uz cestu Ratarna do ratarske
šume i prostor uz potok Koruška.
Članak 7.
Kretanje
kućnih
ljubimaca
dopušteno je u prostorima i prostorijama
javne namjene uz dopuštenje vlasnika,
odnosno korisnika prostora, osim ako
ovom odlukom nije drugačije određeno.
Članak 8.
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Kućnim ljubimcima koji se kreću
slobodno ili na povodcu zabranjeno je
kretanje
na
dječjim
igralištima,
cvjetnjacima, neograđenim sportskim
terenima, neograđenim dvorištima škola
i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji
opasnost ugrožavanja zdravstvenohigijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez
dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika
prostora.
Članak 9.
Iz sigurnosnih razloga prometa,
sugrađana i drugih životinja te u svrhu
prevencije
nekontroliranog
razmnožavanja zabranjeno je puštanje
kućnih ljubimaca da samostalno šeću
javnim površinama bez prisutnosti i
nadzora vlasnika.
Članak 10.
Vlasnik kućnog ljubimca dužan je
pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu
površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti
javnu površinu koju njegov kućni ljubimac
onečisti.
Članak 11.
Kućne ljubimce može se uvoditi u
sredstvo javnoga prijevoza samo uz
uvjete utvrđene posebnom odlukom
prijevoznika.
Članak 12.
Ograničenje
kretanja
kućnih
ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje
se na pse osposobljene za pomoć
osobama s posebnim potrebama.
4. Postupanje s opasnim psima
Članak 13.
Vlasnik opasnog psa dužan je
provesti sve mjere koje su propisane
Pravilnikom o opasnim psima.
Članak 14.
Vlasnik opasnog psa mora ga
držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne
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može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se
nalazi takav pas moraju biti zaključana.
Članak 15.
Na ulazu u prostor u kojem se
nalazi opasan pas mora biti vidljivo
istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«.
Članak 16.
Izvođenje opasnih pasa na javne
površine dopušteno je isključivo s
brnjicom i na povodcu.
Članak 17.
Pri sumnji da se radi o opasnom
psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti
na uvid od vlasnika potvrdu kojom se
potvrđuje da su nad psom provede sve
mjere propisane Pravilnikom o opasnim
psima.
Ukoliko vlasnik ne pokaže
potrebnu dokumentaciju, komunalni
redar sastavlja službeni zapisnik te
obavještava
nadležnu
veterinarsku
inspekciju za daljnje postupanje.
5. Način kontrole razmnožavanja kućnih
ljubimaca
Članak 18.
Zabranjen
je
uzgoj
kućnih
ljubimaca, osim ukoliko je uzgoj prijavljen
pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač
posjeduje rješenje nadležnog tijela.
Članak 19.
Vlasnici kućnih ljubimaca moraju
osigurati
kontrolu
razmnožavanja
životinja pod njihovim nadzorom.
Članak 20.
Kontrola razmnožavanja pasa i
mačaka može se provoditi trajnom
sterilizacijom.
6. Slobodno živuće mačke
Članak 21.
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Na javnim površinama dozvoljeno
je postavljanje hranilišta za mačke (u
daljnjem tekstu: hranilišta).
Hranilišta se postavljaju na javnim
površinama
temeljem
podnesenog
zahtjeva za korištenje javne površine od
strane udruga za zaštitu životinja i uvjeta
propisanih rješenjem Upravnog odjela za
komunalno
gospodarstvo,
gradnju,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
Grada (u daljnjem tekstu Upravni odjel).
U slučaju da Upravni odjel izda
negativno rješenje za traženu lokaciju
hranilišta, isto je obvezno predložiti
najbližu moguću alternativnu lokaciju za
hranilište.
Način, izgled i uvjeti postavljanja
hranilišta propisat će se rješenjem
nadležnog Upravnog odjela.
U slučaju sumnje u izbijanje
zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa
životinja na ljude, zaštitu građana
provode pravne osobe koje obavljaju
zdravstvenu
djelatnost
i
privatni
zdravstveni radnici u suradnji s
nadležnim tijelima utvrđenim propisima o
veterinarskoj djelatnosti.
Ako udruga za zaštitu životinja
kojoj je odobreno postavljanje hranilišta
ne održava higijenu i čistoću javne
površine na kojoj se nalazi hranilište,
odnosno ako se ne skrbi o mačkama,
komunalno
redarstvo
će
ukloniti
hranilište na trošak te udruge, a
temeljem obavijesti Upravnog odjela.
III. NAČIN POSTUPANJA S
IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM
ŽIVOTINJAMA
1. Postupanje s izgubljenim životinjama
Članak 22.
Vlasnik kućnog ljubimca mora u
roku od tri dana od dana gubitka kućnog
ljubimca prijaviti njegov nestanak
skloništu za životinje, a u roku od 14
dana od dana gubitka psa veterinarskoj
organizaciji ili ambulanti veterinarske
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prakse koja je ovlaštena za vođenje
Upisnika kućnih ljubimaca.
Ako u roku od 14 dana od dana
objave podataka vlasnik/vlasnik nije
dostavio zahtjev za vraćanje životinje,
sklonište postaje vlasnik životinje te je
može udomiti.
Vlasnik izgubljene životinje dužan
je nadoknaditi sve troškove kao i svaku
štetu koju počini životinja od trenutka
nestanka do trenutka vraćanja vlasniku.
2. Postupanje s napuštenim životinjama
Članak 23.
Nalaznik napuštene ili izgubljene
životinje može obavijestiti komunalnog
redara Grada, a životinji pružiti
odgovarajuću skrb do vraćanja vlasniku
ili do smještanja u sklonište za napuštene
životinje.
Životinja se ne smješta u sklonište
ako se po nalasku životinje može utvrditi
njezin vlasnik te se životinja odmah može
vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah
ne može doći po životinju.
Troškove skloništa za primljenu
životinju sa područja Grada financira
Grad temeljem sklopljenog Ugovora sa
vlasnikom skloništa.
Ako se utvrdi vlasnik napuštene
životinje, dužan je nadoknaditi sve
troškove kao i svaku štetu koju počini
životinja od trenutka nestanka do
trenutka vraćanja vlasniku.
IV. NAČIN POSTUPANJA
S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA
1. Divljač i zaštićene divlje vrste
Članak 24.
S divljači izvan lovišta i zaštićenim
divljim vrstama koje se zateknu na javnim
površinama postupat će se po zasebnom
„Programu zaštite divljači izvan lovišta“
kao i drugim propisima o zaštiti životinja,
zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.

V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA
1. Poticanje zaštite životinja
Članak 25.
Grad će prema obvezi utvrđenoj
Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj
svijesti svojih sugrađana, posebice
mladih, o brizi i zaštiti životinja.
2.Obveza pružanja pomoći životinji
Članak 26.
Svatko tko ozlijedi ili primijeti
ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj
pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u
mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati
pružanje pomoći.
Ako nije moguće utvrditi tko je
vlasnik životinje, pružanje potrebne
pomoći
ozlijeđenim
i
bolesnim
životinjama zatečenim na području
Grada mora organizirati i financirati Grad
temeljem sklopljenog Ugovora.
Ako se utvrdi vlasnik ozlijeđene ili
bolesne životinje, troškove snosi vlasnik.
3. Korištenje životinja u komercijalne
svrhe
Članak 27.
Zabranjeno je koristiti životinje za
sakupljanje donacija, prošnju te izlagati
ih na javnim površinama, sajmovima,
tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje
u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti
Upravnog odjela.
Članak 28.
Zabranjena je prodaja kućnih
ljubimaca na javnim površinama,
sajmovima, tržnicama i svim drugim
prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete
za prodaju kućnih ljubimaca sukladno
Pravilniku o uvjetima kojemu moraju
udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima,
veleprodaje i prodajne izložbe.
VI. NADZOR
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1. Ovlasti komunalnog redara
Članak 29.
Nadzor nad ovom Odlukom
provode komunalni redari. U svom
postupanju, komunalni redar je ovlašten
zatražiti pomoć policijskih službenika
ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili
izvršenja rješenja opravdano očekuje
pružanje otpora.
Komunalni redar postupa po
službenoj dužnosti kada uoči postupanje
protivno Odluci te prema prijavi fizičkih ili
pravnih osoba.
U obavljanju poslova iz svoje
nadležnosti, komunalni redar ima pravo i
obvezu:
1. pregledati isprave na temelju kojih se
može utvrditi identitet stranke i drugih
osoba nazočnih nadzoru
2. ući u prostore/prostorije u kojima se
drže kućni ljubimci
3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba
4. zatražiti od stranke podatke i
dokumentaciju
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi
odgovarajući način
6. očitati mikročip
7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno
prekršajnu prijavu nadležnim tijelima
8. donijeti
rješenje
kojim
nalaže
promjenu uvjeta u skladu s odlukom
grada pod prijetnjom pokretanja
prekršajnog postupka ili naplate kazne
9. naplatiti novčanu kaznu propisanu
ovom Odlukom
10. upozoravati i opominjati fizičke i
pravne osobe
11. narediti fizičkim i pravnim osobama
otklanjanja prekršaja
12. obavljati druge radnje u skladu sa
svrhom nadzora.
O postupanju koje je protivno
odredbama ove Odluke u svakom
pojedinačnom slučaju komunalni redar
dužan je sastaviti zapisnik te donijeti
rješenje.
U slučajevima iz nadležnosti
komunalnog redara predviđenim ovom
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Odlukom komunalni redar može, kada je
potrebno hitno postupanje, donijeti
usmeno rješenje, o čemu je dužan
sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti
pismeno rješenje.
Komunalni redar dužan je
podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji
kada:
1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni
ljubimac nalazi u stanju na temelju
kojega se može zaključiti da životinja
trpi bol, patnju ili veliki strah, da je
ozlijeđena ili da bi nastavak njezina
života u istim uvjetima bio povezan s
neotklonjivom boli, patnjom ili velikim
strahom
2. vlasnik nije označio mikročipom psa u
roku predviđenom Zakonom o
veterinarstvu,
odnosno
redovito
cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid
dokumentaciju kojom to može
potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca)
3. vlasnik kućnom ljubimcu daje hranu
koja mu uzrokuje ili može uzrokovati
bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili
smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg
gojnog stanja kućnog ljubimca bila
nužna
intervencija
veterinarske
inspekcije
4. vlasnik drži više od 9 životinja starijih
od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a
koje mu sklonište nije dalo na skrb,
niti sa skloništem ima ugovor o
zbrinjavanju tih životinja, odnosno
ukoliko ima više od 20 životinja starijih
od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a
nema rješenje veterinarske inspekcije
kojim je odobreno držanje životinja i
potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti
propisani važećim propisima
5. vlasnik nije ispunio uvjete propisane
Pravilnikom o opasnim psima, a drži
opasnog psa.
6. vlasnik nije pravodobno zatražio
veterinarsku pomoć i osigurao
zbrinjavanje i odgovarajuću njegu
bolesnog ili ozlijeđenog kućnog
ljubimca.
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7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu
o zadovoljenim uvjetima od strane
nadležnog ministarstva.
8. vlasnik nije u roku od 3 dana prijavio
nestanak kućnog ljubimca
9. utvrdi osobne podatke vlasnika koji je
napustio kućnog ljubimca ili njegovu
mladunčad
10. vlasnik
životinju
koristi
za
predstavljanje te u zabavne ili druge
svrhe, bez suglasnosti Upravnog
odjela.
Komunalni redar dužan je
obavijestiti policiju i/ili nadležno državno
odvjetništvo kada uoči situaciju koja
upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.
U svim slučajevima u kojima
komunalni redar tijekom nadzora uoči
postupanje protivno Zakonu o zaštiti
životinja, Kaznenom zakonu ili drugim
propisima, a nije nadležan, prijavu sa
sastavljenim zapisnikom o zatečenom
stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te
stranci dostavlja obavijest o poduzetim
mjerama.
2. Žalba protiv rješenja komunalnog
redara
Članak 30.
Protiv
rješenja
komunalnog
redara može se izjaviti žalba u roku od 15
dana od dana dostave rješenja. Žalba na
rješenje komunalnog redara ne odgađa
izvršenje rješenja.
O žalbi izjavljenoj protiv rješenja
komunalnog redara odlučuje upravno
tijelo jedinice područne samouprave
nadležno za drugostupanjske poslove
komunalnog gospodarstva.
VII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 31.
Novčanom kaznom u iznosu od
500,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička
osoba ako:
1. nije osigurala kućnom ljubimcu
držanje u skladu s njihovim
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potrebama, a minimalno predviđenim
Zakonom o zaštiti životinja I ovom
Odlukom (čl. 3. st. 1. toč. 1.)
2. psu nije osigurala prostor koji
odgovara njihovoj veličini (Prilog 1.)
te ga nije zaštito od vremenskih
neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta
obitavanja (čl. 3. st. 1. toč. 2.)
3. psu nije osigurao pseću kućicu ili
odgovarajuću nastambu u skladu s
Prilogom 1. (čl. 3. st. 1. toč. 3.)
4. nije onemogućila bijeg i kretanje pasa
po javnim površinama bez nadzora (čl.
3. st. 1. toč. 5.)
5. nije na vidljivom mjestu stavila oznaku
koja upozorava na psa te ne posjeduje
ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili
vrtnim vratima (čl. 3. st. 1. toč. 6.)
6. nije osigurala kućnom ljubimcu
redovitu i pravilnu ishranu te trajno
omogućio pristup svježoj pitkoj vodi
(čl. 3. st. 1. toč. 8.)
7. redovito ne čisti i ne održava urednim
prostor u kojem boravi kućni ljubimac
(čl. 3. st. 1. toč. 9.)
8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za
motorno prijevozno sredstvo koje je u
pokretu (čl. 3. st. 3. toč. 2.)
9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno
držati u prostorima ili dijelu dvorišta
bez omogućavanja slobodnog kretanja
izvan tog prostora (čl. 3. st. 3. toč. 3.)
10. veže psa, osim privremeno u
iznimnim
situacijama
kada
ograđivanje
dijela dvorišta nije
izvedivo. U tom slučaju pas se može
vezati na način da mu je omogućeno
kretanje u promjeru minimalno 5
metara, a sredstvo vezanja i ogrlica
moraju biti od takvog materijala da
psu ne nanose bol, patnju ili
ozljeđivanje. Vlasnik će se kazniti
ukoliko se ne drži propisanih pravila o
vezanju psa. (čl. 3. st. 3. toč. 4.)
11. trajno drži kućnih ljubimaca na
adresi različitoj od prebivališta ili
boravišta vlasnika, osim u slučaju
kada se radi o radnim psima koji
čuvaju neki objekt ili imovinu. Vlasnik
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će se kazniti ukoliko psu ne osigura
svakodnevni nadzor (čl. 3. st. 3. toč.
5.)
12. drži kao kućne ljubimce opasne i
potencijalno opasne životinjske bez da
ih je prijavio Komunalnom redarstvu
Grada ili ima dozvolu tijela za zaštitu
prirode.
13. vlasnik
nije
odgovarajućim
odgojem i/ili školovanjem ili drugim
mjerama osigurao da pas u odnosu na
držanje i kretanje nije opasan za
okolinu (čl. 3. st. 4.)
14. vlasnik kućnog ljubimaca ne drži
na način da ne ometa mir sustanara
ili na drugi način krši dogovoreni kućni
red stambene zgrade i stanara
okolnih nekretnina (čl. 4; st. 1.)
15. vlasnik koji psa drži u stanu ili kući
bez okućnice, ne izvodi svakodnevno
van radi obavljanja
nužde
i
zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih
aktivnosti. (čl. 4. st. 2.)
16. psa izvodi na javne površine gdje je
to ovom odlukom nije dopušteno te
ukoliko pas nije označen mikročipom,
na povodcu i pod nadzorom vlasnika
(čl. 5.)
17. dozvoli da se kućni ljubimac kreće
slobodno ili na povodcu na dječjim
igralištima,
cvjetnjacima,
neograđenim sportskim terenima,
neograđenim dvorištima škola i vrtića
te na drugim mjestima gdje postoji
opasnost ugrožavanja zdravstvenohigijenske sigurnosti i zdravlja ljudi
bez dopuštenja vlasnika i dozvole
korisnika prostora. (čl. 8.)
18. omogući kućnom ljubimcu da
samostalno šeće javnim površinama
bez njegove prisutnosti i nadzora (čl.
9.)
19. pri izvođenju kućnog ljubimca na
javnu površinu ne nosi pribor za
čišćenje i ne očistiti javnu površinu
koju njegov kućni ljubimac onečisti (čl.
10.)
20. vlasnik opasnog psa ne drži u
zatvorenom prostoru iz kojeg ne može
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pobjeći, a vrata u prostor u kojem se
nalazi takav pas nisu zaključana (čl.
14.)
21. na ulazu u prostor u kojem se nalazi
opasan pas nije vidljivo istaknuto
upozorenje: »OPASAN PAS«. (čl. 15.)
22. izvodi opasnog psa na javne
površine bez brnjice i na povodca. (čl.
16.)
23. ne
drži
pod
kontrolom
razmnožavanje kućnih ljubimaca. (čl.
19.)
24. način, izgled i uvjeti postavljanja
hranilišta nisu u skladu s pravilnikom
što ga donosi gradonačelnik. (čl. 21. st.
5.)
25. koristiti životinje za sakupljanje
donacija, prošnju te izlagati ih na
javnim
površinama,
Sajmovima,
tržnicama i slično, kao u zabavne ili
druge svrhe bez suglasnosti upravnog
odjela za komunalno gospodarstvo. (čl.
27.)
26. prodaje kućne ljubimce na javnim
površinama, sajmovima, tržnicama i
svim drugim prostorima koji ne
zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih
ljubimaca sukladno Pravilniku o
uvjetima kojemu moraju udovoljavati
trgovine
kućnim
ljubimcima,
veleprodaje i prodaje na izložbama. (čl.
28.)
VIIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
1. Opasne i potencijalno
životinjske vrste

opasne

Članak 32.
Kućne ljubimce koji pripadaju
zaštićenim životinjskim vrstama te koji
su do dana stupanja na snagu ove
Odluke evidentirani u tijelu nadležnom
za zaštitu prirode, vlasnik može nastaviti
držati do njihovog uginuća.
Kućne ljubimce koji se nalaze na
Popisu opasnih i potencijalno opasnih
životinjskih vrsta, a koji ne pripadaju
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zaštićenim vrstama i koje se u roku od
90 dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke prijavi, radi evidentiranja
Upravnom odjelu, vlasnik može nastaviti
držati do njihovog uginuća.
Članak 33.
Danom stupanja na snagu ove
Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i
načinu držanja kućnih ljubimaca te
načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim
životinjama
(“Službeni
Vjesnik Grada Križevaca” broj: 2/10) .
Članak 34.
Ova Odluka stupa na snagu
osmog dana od dana objave u
“Službenom vjesniku Grada Križevaca”
KLASA: 363-01/18-01/48
URBROJ: 2137/02-03/08
Križevci, 20. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović
177. Na temelju članka 18. stavka.1.
Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj:
19/98, 50/12. i 89/17") i članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca“ broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18. i
3/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 14. sjednici održanoj
20. prosinca 2018. godine, donijelo je
Odluku o grobljima
na području Grada Križevaca
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuje:
− održavanje groblja i uklanjanje otpada,
− uvjeti upravljanja grobljem od strane
pravne osobe koja upravlja grobljem,
− uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod
dodjele grobnog mjesta i godišnje
naknade za korištenje grobnog mjesta,
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− mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja
grobnih mjesta na korištenje,
− način ukopa nepoznatih osoba i
vremenski razmaci ukopa u popunjena
grobna mjesta,
− prijenos i ukapanje umrlih, iskopi i
privremeni ukopi umrlih,
− nadzor nad provođenjem ove Odluke i
druge mjere u svezi s grobljima,
grobovima i ukopima umrlih.
Članak 2.
Groblja na području Grada
Križevaca su vlasništvo Grada Križevaca
(u daljnjem tekstu: Grad).
Groblja na području Grada
Križevaca nalaze se u: gradu Križevcima
i naseljima Malom Potočecu, Majurcu,
Đurđicu, Poljani Križevačkoj, Svetom
Martinu, Erdovcu, Carevdaru, Novim
Bošnjanima, Vojakovcu, Pobrđanima,
Velikim
Sesvetama,
Apatovcu,
Glogovnici, Vojakovačkom Osijeku,
Svetoj Heleni, Ruševcu, Većeslavcu,
Poveliću, Bojnikovcu, Malom Ravenu i
Dubovcu.
Groblje je ograđen prostor
zemljišta na kojem se nalaze grobovi i
grobnice, prateće građevine i komunalna
infrastruktura.
Pratećim građevinama iz stavka
3. ovog članka smatra se mrtvačnica,
dvorana za izlaganje na odru, prostorije
za ispraćaj umrlih i sl.
Članak 3.
Groblja služe u pravilu za ukop
osoba koje su umrle na području za koje
je groblje izgrađeno ili su na tom mjestu
imale prebivalište. Pravo na ukop imaju
osobe koje su stekle pravo ukopa u
određeni grob ili grobnicu (u daljnjem
tekstu: grobno mjesto).
Na grobljima iz stavka 1. ovog
članka može se ukopati i ona osoba koja
je za života izrazila želju ili je tako
odlučila porodica umrlog, odnosno
osobe koje su dužne skrbiti o njezinom
ukopu.
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Umrlog se može pokopati i izvan
groblja ako je bio crkveni dostojanstvenik
i ako je takav ukop uobičajen u
namijenjenim kriptama u crkvama.
Umrlog se također može ukopati izvan
groblja na prigodnom mjestu samo uz
odobrenje koje daje Upravni odjel za
komunalno
gospodarstva,
gradnju,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Grada uz prethodno mišljenje nadzornog
tijela za zdravstvo.
Članak 4.
Na grobljima se mogu održavati
samo oni skupovi koji su u svezi s
pogrebom, uobičajenim obredima i
komemoracijama.
Vjerskim
organizacijama
dopušteno je vršenje vjerskih obreda
prilikom ukopa umrlog, a u skladu s
propisima o pravnom položaju vjerskih
zajednica.
Članak 5.
Na području Grada Križevaca
grobljima upravlja trgovačko društvo
Komunalno poduzeće Križevci d.o.o (u
daljnjem tekstu: Uprava groblja).
Upravljanje grobljem razumijeva
dodjelu grobnih mjesta, uređenje,
održavanje,
rekonstrukciju
groblja,
poslove ukopa umrlih i kontrola građenja
spomenika, grobnih okvira i grobnica.
Članak 6.
Uprava groblja ne odgovara za
štete nastale na grobljima, grobnim
mjestima i slično koje prouzrokuju treće
ili nepoznate osobe (krađe, vandalizam,
izvođenje radova u blizini grobnih mjesta
i sl.). Za slučaj nastanka štete Uprava
groblja će o tome obavijestiti korisnika
grobnog mjesta. Ukoliko je počinitelj
štete poznat, Uprava groblja će uputiti
korisnika grobnog mjesta na počinitelja,
a u slučaju da je štetu učinila nepoznata
osoba, Uprava groblja će o tome
obavijestiti nadležnu policijsku upravu.
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Članak 7.
Izgradnja groblja financira se iz
komunalnog
doprinosa,
proračuna
Grada Križevaca i drugih izvora
utvrđenih posebnim propisima.
Održavanje groblja u okviru
upravljanja grobljem financira se iz
naknade koja se plaća za korištenje
grobnog mjesta, iz komunalne naknade,
te drugih prihoda od groblja.
Upravljanje
i
održavanje
Židovskog groblja financira se iz
proračuna Grada Križevaca.
II. ODRŽAVANJE GROBLJA I
UKLANJANJE OTPADA
Članak 8.
Uprava groblja mora održavati
groblja u skladu s urbanističkim i
sanitarnim
propisima,
godišnjim
planovima, kao i estetskim zahtjevima pri
čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša.
Groblja moraju biti uređena na
parkovni način.
Groblja su podijeljena na grobna
polja, a ona na redove u kojima se
raspoređuju grobovi u skladu s planom
uređenja groblja.

1.
2.

3.
4.

Članak 9.
Uprava groblja obvezno mora imati:
Planove groblja kojima upravlja.
Detaljni Plan uređenja groblja i
raspored grobova za svako groblje
posebno s točno navedenim grobnim
poljima, glavnim putevima, stazama, te
drugim objektima (križevi, kapelice,
spomenici i sl.) i grobnim mjestima
označenim brojevima.
Detaljni Plan za svako grobno mjesto s
točno označenim redovima.
Katastar groblja.

Članak 10.
Održavanje groblja u smislu ove
Odluke obuhvaća: uređenje i tekuće
održavanje prostora i zgrada za
obavljanje ispraćaja i sahrane umrlih,

Službeni vjesnik Grada Križevaca

Stranica 859

održavanje uređaja i instalacija, uređenje
i održavanje zelenila, ograde groblja,
čišćenje groblja, zbrinjavanje otpada,
kao i provođenje reda na grobljima.
Članak 11.
Grobovi i drugi objekti na groblju
moraju se izrađivati prema Planu uređenja
groblja i rasporeda grobnih mjesta, a u
skladu s propisima o građenju, estetskim,
sanitarnim i drugim tehničkim pravilima.
Pri izvođenju radova iz stavka 1.
ovog članka izvođači su dužni pridržavati
se odredaba o redu na groblju, a naročito:
- radovi se moraju izvoditi na način da se
do najveće mjere očuva mir i
dostojanstvo na groblju, a mogu se
obavljati samo u radne dane, odnosno
kada to odredi Uprava groblja,
- građevni materijal potreban za
izgradnju grobova može se privremeno
držati na određenom mjestu izvan
groblja koje određuje Uprava groblja,
- izvođač sam mora zbrinuti otpad od
građevina koje je rekonstruirao ili
izgradio,
- u slučaju prekida radova, kao i poslije
njihovog završetka izvođač je dužan
bez odlaganja radilište dovesti u
prijašnje stanje,
- za prijevoz materijala potrebnog za
izvođenje radova na groblju mogu se
koristiti samo oni putovi i staze koje
odredi uprava groblja, a prijevoz
materijala obavlja se ručnim kolicima.
Radovi na uređenju i izgradnji
grobnih mjesta i drugih objekata na groblju
mogu se obavljati samo nakon prethodne
prijave Upravi groblja i nakon plaćanja
troškova koji će ista imati u svezi s
uređenjem grobnica i grobnih okvira s
nadgrobnim
spomenicima
(iskolčenje
pravca, potrošnje električne energije, vode
i slično i dobivanja tehničkih uvjeta).
Zabranjuje se gradnja zatvorenih
prostora iznad grobnih mjesta (grobnica).
Uprava groblja zabranit će rad na
određenom objektu onom izvođaču koji
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započne s radom bez prethodne najave i
plaćanja troškova iz stavka 3. ovog članka.
Radove iz prethodnog stavka mogu
obavljati samo fizičke i pravne osobe
registrirane za tu djelatnost. Uprava groblja
može zabraniti radove u određene dane
zbog opravdanih razloga.
Članak 12.
O uređenju i održavanju grobnih
mjesta moraju se brinuti njihovi korisnici.
Ako korisnik ne brine o održavanju
grobnog mjesta Uprava groblja upozorit će
ga na obveze i odrediti mu rok u kojem se
grobno mjesto mora urediti. Ukoliko
korisnik ne uredi grobno mjesto u
određenom roku, Uprava groblja uredit će
grobno mjesto na trošak korisnika.
Članak 13.
Korisnici su dužni grobna mjesta
uređivati barem na vrtlarski način, te grobni
prostor oko grobnog mjesta držati u redu i
čistoći, pazeći da pritom ne oštete susjedna
grobna mjesta.
Svako se grobno mjesto mora
označiti prikladnim nadgrobnim znakom.
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o
obliku i načinu uređenja grobnog mjesta, po
prethodnoj suglasnosti Uprave groblja.
Kada se nadgrobni spomenici
postavljaju od materijala trajne vrijednosti
moraju po obliku i načinu izvedbe biti u
skladu s okolinom i mjesnim običajima.
Članak 14.
Zabranjeno je stavljanje natpisa i
oblikovanje spomenika kojima se vrijeđa
bilo čija nacionalnost, vjerski ili moralni
osjećaji, državljanstvo, te poštovanje
prema umrlima.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka
Uprava groblja obvezna je takve natpise i
spomenike ukloniti na trošak korisnika.
Članak 15.
Uređenje i održavanje groblja
Uprava groblja dužna je obavljati
kontinuirano na način da groblja budu
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uvijek uredna, a objekti u funkcionalnom
smislu ispravni.
Uprava groblja jedina je ovlaštena
sa grobnih mjesta ukloniti uvelo cvijeće i
vijence od 1.6. do 1.10. tekuće godine po
proteku roka od 7 dana od dana ukopa, a
od 2.10. do 31.5. tekuće godine po proteku
roka od 15 dana od dana ukopa. Na zahtjev
korisnika grobnog mjesta cvijeće i vijence
Uprava groblja može otkloniti i prije
navedenih rokova.
Uprava groblja dužna je na
pogodnim mjestima na grobljima osigurati
pravilno odlaganje smeća, otpadaka,
ostataka vijenaca i slično, te odvoz i
uklanjanje istih najmanje jednom mjesečno
na groblju u Gradu, a na grobljima iz članka
2. stavka 2. ove Odluke jednom
tromjesečno.
Članak 16.
Groblja su za građane otvorena u
siječnju, veljači, ožujku, studenom i
prosincu od 8 do 18 sati, a u ostalim
mjesecima od 7 do 20 sati osim na
blagdane Svi sveti i Dušni dan do 22 sata.
Mrtvačnice na grobljima otvorene su
od 8,00 do 22,00 sata kada je pokojnik na
odru.
Mrtvačnica na Gradskom groblju u
Križevcima otvorena je od 8,00 do 22,00
sata kada je moguć dovoz i preuzimanje
pokojnika.
Građani su obvezni na grobljima
održavati potpuni mir i moraju se ponašati
kako to odgovara mjestu i poštovanju
prema umrlima.
Građani su se obvezni pridržavati
naloga i uputa djelatnika Uprave groblja ili
službene osobe, odnosno pridržavati se
Odluke o pravilima ponašanja na groblju,
koje utvrđuje Uprava groblja.
Djeca mlađa od 10 godina imaju
pravo pristupa na groblje samo uz pratnju
odraslih osoba.
Članak 17.
Na grobljima je izričito zabranjeno:
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- obavljati trgovinu na otvorenom
prostoru unutar groblja,
- onečišćivati grobna mjesta, puteve,
staze i uređaje,
- bez odobrenja Uprave groblja ulaziti u
mrtvačnicu u vrijeme koje nije
propisano,
- neovlašteno kositi travu,
- gaziti po grobnim mjestima, nasadima
i oštećivati grobna mjesta, spomenike,
nadgrobne znakove, klupe te ostale
objekte i uređaje,
- oštećivati ogradu groblja,
- stavljati nedolične spomenike, natpise,
slike i dr.,
- postavljati na grobove posude za
cvijeće i druge ukrase i opremu u
dotrajalom, neprikladnom i oštećenom
stanju,
- kretati se izvan staza namijenjenih za
prolaz između grobnih mjesta i prelaziti
preko grobnih mjesta osim ako nije
moguće drugačije,
- kretati se grobljem motornim vozilom ili
biciklom (osim invalida, starih i
bolesnih osoba),
- voditi kućne ljubimce ili druge životinje
unutar groblja,
- obavljanje gospodarske djelatnosti
unutar groblja, osim po odobrenju
Uprave groblja,
- odlaganje otpada izvan posuda
postavljenih unutar groblja za tu
namjenu,
- ostavljati opremu za održavanje
grobova u živici,
- odnošenje cvijeća, ukrasa i opreme s
tuđih grobnih mjesta,
- oštećivanje i uništavanje opreme na
grobnim mjestima,
- oštećivanje i uništavanje zelenih
površina na groblju, nasada, slivnika,
ograda, posuda za otpad i druge
opreme groblja,
- dolaziti na groblje izvan vremena kada
je groblje otvoreno,
- zabava, glasan govor, pjevanje,
sviranje i slično ponašanje koje je
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protivno održavanju potrebnog pijeteta
prema mrtvima na groblju.
Članak 18.
Izgubljene ili zaboravljene predmete
koje nađu na groblju građani su dužni
predati Upravi groblja, koja će s istima
postupiti prema propisima o nađenim
stvarima.
III. GROBNA MJESTA POD POSEBNOM
ZAŠTITOM
Članak 19.
Grobna mjesta koja su proglašena
spomenicima kulture ne mogu se smatrati
napuštenim, već ih treba održavati i
obnavljati sukladno propisima o zaštiti
spomenika kulture.
O održavanju i obnavljanju grobnih
mjesta iz stavka 1. ovog članka dužno je
brinuti nadležno tijelo Grada Križevaca.
Članak 20.
Grobna mjesta u kojima su ukopani
posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba
ne mogu se smatrati napuštenima, već je o
njima dužno posebno brinuti nadležno tijelo
Grada Križevaca.
O značenju povijesne osobe
mišljenje daje Hrvatska akademija znanosti
i umjetnosti i Hrvatski institut za povijest.
Članak 21.
Natpisi na grobnim mjestima osoba
koje su zadužile hrvatski narod trebaju biti
nanovo ispisani tekstom koji točno i dolično
objašnjava njihovu ulogu u životu hrvatskog
naroda, ako postojeći natpisi ispisani u
vrijeme represivnih režima nisu u tom
smislu cjeloviti.
IV. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM
OD STRANE UPRAVE GROBLJA
Članak 22.
Uprava groblja dužna je:
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- grobljima upravljati pažnjom dobrog
gospodara, na način kojim se iskazuje
poštovanje prema umrlim osobama,
- pravovremeno
poduzimati
odgovarajuće mjere da se osiguraju
grobna
mjesta
zainteresiranim
osobama, a ako to nije moguće zbog
skučenosti
prostora
na
groblju
poduzimati odgovarajuće mjere radi
rekonstrukcije, odnosno proširenja
postojećeg ili izgradnje novog groblja.
- Odluku o pravilima ponašanja na
groblju izložiti na vidljivim mjestima na
groblju, a osobito na svakom ulazu u
groblje.
Članak 23.
Grobno mjesto daje se na korištenje
na neograničeno vrijeme uz uvjet da ga
korisnik održava i plaća naknadu za
održavanje groblja.
Članak 24.
Grobno mjesto za koje grobna
naknada nije plaćena 10 godina smatra se
napuštenim i može se ponovo dodijeliti na
korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina
od posljednjeg ukopa u grob, odnosno
nakon proteka 30 godina od ukopa u
grobnicu.
Prijašnji korisnik grobnog mjesta za
koje se prema stavku 1. ovog članka
smatra da je napušteno može raspolagati
izgrađenom opremom i uređajem groba
(nadgrobna ploča, nadgrobni spomenici i
znaci), nakon što plati dužni iznos grobne
naknade
sa
zakonskim
zateznim
kamatama. U protivnom, smatrat će se da
se radi o napuštenoj imovini kojom Uprava
groblja može slobodno raspolagati.
Uprava groblja je dužna prije
dodjele napuštenog grobnog mjesta
odnosno grobnice drugom korisniku
premjestiti
ostatke
preminulih
iz
napuštenog groba u zajedničku grobnicu
(kosturnicu) izgrađenu za tu namjenu ili
iskopane posmrtne ostatke zapustiti ispod
razine slijedećeg novog ukopa.
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Za ukapanje posmrtnih ostataka u
zajedničku kosturnicu ne plaća se naknada.
V. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE
NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG
MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA
KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA
Članak 25.
Uvjeti i mjerila za plaćanje naknade
kod dodjele grobnog mjesta i godišnje
naknade za korištenje grobnog mjesta
propisat će Gradsko vijeće Grada
Križevaca u roku od 6 mjeseci od dana
stupanja na snagu ove Odluke.
VI. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I
USTUPANJA GROBNIH MJESTA
NA KORIŠTENJE
Članak 26.
Grobno mjesto daje na korištenje na
neodređeno vrijeme Uprava groblja
rješenjem u smislu članka 13. Zakona o
grobljima.
Grobno mjesto može se dodijeliti na
korištenje i prije nastale potrebe za
ukapanjem uz sve uvjete održavanja i
uređenja koji vrijede za grobove i grobnice
u kojima je netko ukopan.
Dodjelu grobnog mjesta Uprava
groblja mora evidentirati u posebni grobni
očevidnik.
Članak 27.
Korisnik grobnog mjesta može
odrediti osobe koje imaju pravo ukopa u
grobno mjesto, ovlastiti druge osobe da to
umjesto njega učine ili grobno mjesto
ugovorom ustupiti trećim osobama.
Ako korisnik grobnog mjesta ne
postupi po stavku 1. ovog članka smatrat će
se da je grobno mjesto odredio za osobni
ukop ili za ukop članova svoje obitelji u koju
se u smislu ove Odluke ubrajaju: bračni
drug, potomci (uključujući i usvojenu djecu),
njihovi bračni supružnici, roditelji, braća i
sestre, njihovi bračni supružnici i njihovi
potomci.
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Ako između članova obitelji ili drugih
zainteresiranih osoba nastane spor o pravu
korištenja grobnog mjesta, Uprava groblja
neće vršiti daljnja ukapanja u predmetni
grob dok spor ne bude riješen.
Članak 28.
Pravo na ustupanje grobnog mjesta
korisnik grobnog mjesta trećim osobama
može izvršiti samo ugovorom u pisanom
obliku ovjereno kod javnog bilježnika, a taj
ugovor mora se dostaviti Upravi groblja radi
upisa novog korisnika u grobni očevidnik.
Ako jednim grobnim mjestom pravo
raspolaganja ima više korisnika, za
ustupanje prava korištenja groba trećim
osobama potreban je njihov zajednički
pristanak.
Članak 29.
Oprema i uređaji koji su izgrađeni
na
grobnom
mjestu
smatraju
se
nekretninom, pa stoga ako se uz ustupanje
grobnog mjesta prodaje ili na drugi način
prenosi vlasništvo opreme, odnosno
uređaja grobnog mjesta novi korisnik
grobnog mjesta dužan je uz ugovor o
ustupanju Upravi groblja priložiti i dokaz o
uplaćenom porezu na promet te nekretnine.
VII. NAČIN UKOPA
NEPOZNATIH OSOBA
Članak 30.
Nepoznate osobe ukopat će se na
groblju na način uobičajen mjesnim
prilikama osiguravajući pri tome pristupne
podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol,
datum smrti) u zajedničko grobno mjesto.
Zajedničko grobno mjesto u smislu
stavka 1. ovog članka je grobno mjesto
namijenjeno za ukop osoba koje nisu bile
korisnici grobnih mjesta i za koje nema
uvjeta da se ukop izvrši u grobno mjesto s
pravom korištenja članova njegove obitelji.
Prijenos umrlog u mrtvačnicu mora
se izvršiti u roku od 6 sati po utvrđivanju
smrti od strane mrtvozornika i to u
zatvorenom mrtvačkom lijesu.
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Ako se umrli sahranjuje u grobnicu
lijes mora biti dvostruk (unutarnji mrtvački
lijes od kovine, a vanjski od drveta), a ako
se radi o zemljanom ukopu, lijes mora biti
od drveta.

Svaki ukop mora biti u nadležnosti
Uprave groblja radi vršenja nadzora nad
tehničkim uvjetima ukopa.
Po završetku ukopa utvrđene
okolnosti unose se u grobnu evidenciju.

VIII. PRIJENOS I UKAPANJE UMRLIH

Članak 35.
Ukopi se obavljaju u vremenu od
11,00 do 17,00 sati u razdoblju ljetnog
računanja vremena, a od od 11,00 do 16,00
sati u razdoblju zimskog računanja
vremena po redoslijedu najave.
Uprava groblja može na zahtjev i uz
dogovor sa strankom ugovoriti i drugačije
vrijeme početka sprovoda ako postoje
opravdani razlozi, a ako se radi o
održavanju sprovoda iza 14,30 sati cijene
ukopa uvećavaju se za 50%.
Na grobljima na području Grada
Križevaca ukopi se obavljaju svim danima
osim subote, nedjelje i državnog blagdana.
Na izričiti zahtjev stranke, uz iznimne i
opravdane okolnosti, ukop se može obaviti
i subotom, nedjeljom i blagdanom.
U
slučaju
obavljanja
ukopa
subotom, odobrene cijene održavanja
sprovoda se uvećavaju za 50%, a
nedjeljom i blagdanom uvećavaju se za 100
%.
Ukoliko se ukop obavlja u subotu,
nedjelju ili na blagdan na zahtjev Uprave
groblja zbog opravdanih razloga odobrene
cijene se ne uvećavaju.

Članak 31.
Grobno mjesto u koje je ukopana
osoba kod koje je nastupila smrt uslijed
zarazne bolesti prilikom ukopa mora se
dezinficirati odgovarajućim sredstvima.
Članak 32.
Prijevoz umrlog u mrtvačnicu ili na
groblje radi ukopa obavlja se specijalnim
vozilom koje mora ispunjavati minimalne
tehničke uvjete za tu namjenu.
Prijevoz umrlog iz stavka 1. ovog
članka mogu raditi pravne ili fizičke osobe
registrirane za obavljanje te djelatnosti.
Kada se uz prijenos umrlog obavlja
pogrebni obred, prijenos se vrši na
uobičajen način (nošenjem kovčega,
prijevozom na kolicima i sl.).
Članak 33.
Umrla osoba se ne smije ukopati
bez dozvole za ukop.
Ako na groblje bude dovezena
umrla osoba bez odobrenja za ukop uprava
groblja dužna je o tome obavijestiti
nadležnu inspekciju.
Zabranjeno je obavljanje posmrtnog
obreda nad otvorenim lijesom.
Članak 34.
Sprovodi umrlih na grobljima gdje
postoje mrtvačnice polaze od mrtvačnice
do grobnog mjesta.
U naseljima gdje nema mrtvačnice,
ali se u blizini groblja nalazi crkva ili
kapelica, sprovodi umrlih polaze od crkve ili
kapelice.
U ostalim naseljima, sprovodi
polaze od kuće umrlog ili se pokojnik
prevozi na groblje pola sata prije pokopa
odakle se obavlja ispraćaj.
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Članak 36.
Ako se prilikom ukopa moraju
pomaknuti spomenici ili dijelovi spomenika
na grobnom mjestu u koje se vrši ukop,
odnosno na okolnim grobnim mjestima,
troškove oko uspostave prijašnjeg stanja
snosi osoba na čiji se zahtjev vrši ukop.
Odluku o potrebi i opsegu
pomicanja spomenika iz stavka 1. ovog
članka donosi Uprava groblja.
Okolna grobna mjesta koja se
oštete prilikom izvođenja radova iz stavka
1. ovog članka moraju se odmah, a
najkasnije u roku od 15 dana od ukopa
urediti i dovesti u prijašnje stanje.
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Članak 37.
Iskope, ukope i zatvaranje grobnih
mjesta obavljaju djelatnici Uprave groblja.
Kada se lijes s umrlim stavi u
grobno mjesto mora se zasipati zemljom
(ako se radi o zemljanom ukopu), a ako se
radi o ukopu u grobnicu ista se mora
zatvoriti.
Članak 38.
Grobna mjesta moraju biti dimenzija
bruto površine 1,50 x 2,70 m a iznimno na
starom dijelu groblja gdje su već izgrađeni
grobni okviri i grobnice dopuštene su i
druge dimenzije grobnih mjesta, ali ne
manje od 1,20 x 2,50 m.
Nadgrobni spomenik može biti visok
najviše 160 cm od razine staze.
Ukoliko vlasnik želi graditi spomenik
dimenzija drugačijih od izdane suglasnosti
može podnijeti zahtjev Upravnom odjelu za
prostorno uređenje, investicije i komunalno
gospodarstvo Grada Križevaca.
Dubina grobnog mjesta mora biti
minimalno 2,00 m kod prvog ukopa.
Staza između grobnih mjesta iznosi
minimalno 0,30 m.
IX. ISKOPI I PRIVREMENI UKOPI
Članak 39.
Iskopi umrlih, odnosno njihovih
posmrtnih ostataka (ekshumacija) mogu se
vršiti na osnovi odobrenja koje pribavi
rodbina ili osobe koje su se brinule o ukopu
po službenoj dužnosti kada za to postoje
opravdani razlozi i po odluci suda.
Iskope vrše djelatnici Uprave groblja.
Članak 40.
Iskop se može izvršiti samo na
temelju odobrenja sanitarnog inspektora.
Iskopu mora biti nazočan sanitarni
inspektor.
Članak 41.
Uprava groblja može izvršiti
privremeni ukop umrlog samo ako se zbog
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spora o pravu korištenja određenog
grobnog mjesta ne može postići nagodba,
odnosno utvrditi pravo korištenja, te ako
osoba koja se brine o ukopu umrlog ne
raspolaže grobnim mjestom.
Privremeni ukop može se izvršiti u
zajedničko grobno mjesto, a u privatno
samo na temelju odobrenja korisnika
grobnog mjesta.
Ukop u privremeno grobno mjesto
mora se zabilježiti u grobnu evidenciju.
Članak 42.
Uprava groblja donosi odluku o
prekopu napuštenih grobnih mjesta po
proteku rokova iz članka 24. stavka 1. ove
Odluke.
Namjeru
prekapanja
pojedinih
groblja, odnosno parcela, Uprava groblja
obvezna je objaviti u sredstvima javnog
priopćavanja bar tri mjeseca prije namjere
prekapanja.
X. OSNIVANJE I NAPUŠTANJE
GROBLJA
Članak 43.
Gradsko vijeća Grada Križevaca
Prostornim planom utvrđuje potrebu
izgradnje, odnosno rekonstrukcije groblja
kada se za to ukaže potreba.
Prostorni plan iz stavka 1. ovog
članka mora se temeljiti na Programu
uređenja groblja utvrđenom za vremensko
razdoblje od najmanje 30 godina.
Program iz stavka 1. ovog članka
mora obvezno sadržavati podatke o
predvidivom povećanju stanovnika i
postotku smrtnosti.
Članak 44.
Gradsko vijeće Grada Križevaca
donijet će odluku o zatvaranju groblja kada
utvrdi da na groblju više nema mogućnosti
osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji
mogućnost ukopa u postojeća grobna
mjesta.
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Troškove izmještanja groblja ili
dijela groblja osigurat će se iz proračuna
Grada Križevaca.

prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada
Križevaca.
XII. NADZOR

Članak 45.
Gradsko vijeće Grada Križevaca
donosi odluku o stavljanju groblja ili dijela
groblja izvan uporabe kada više nema
mogućnosti ukopa zbog prostornih,
sanitarnih ili drugih uvjeta.
Groblja ili dio groblja za koje se
donose odluke o stavljanju izvan uporabe
ne može više služiti za ukapanje umrlih.
Odluka o stavljanju groblja ili dijela
groblja izvan uporabe mora biti objavljena
putem sredstava javnog priopćavanja.
Ako se groblje ili dio groblja stavi
izvan uporabe, Grad je obvezan daljnje
ukope osigurati izgradnjom novog groblja ili
na drugim postojećim grobljima.
Premještanje groblja ili dijela groblja
moguće je nakon proteka 100 godina od
posljednjeg ukopa.
XI. GROBNI OČEVIDNICI
Članak 46.
Uprava groblja dužna je voditi
grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba
na području Grada Križevaca koji sadrži
podatke o: svim grobnicama i grobnicama
za urne, grobovima i grobovima za urne,
korisnicima grobova i grobnica te grobova i
grobnica za urne, osobama koje imaju
pravo ukopa, svim ostalim promjenama i
uzroku smrti.
Sastavni dio grobnog očevidnika je
položajni plan grobnih mjesta.
Uprava groblja dužna je voditi i
registar umrlih osoba po prezimenu, imenu,
imenu oca, te jedinstvenom matičnom broju
umrle osobe s naznakom gdje je ukopana.
Akti iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka
moraju se trajno čuvati.
Nadzor nad vođenjem akata iz ovog
članka kao i nadzor nad upravljanjem
grobljem provodi Upravni odjel za
komunalno
gospodarstvo,
gradnju,

Članak 47.
Nadzor nad provedbom ove Odluke
obavljat će komunalni redari Grada
Križevaca i sanitarna inspekcija, svaka u
okviru svoje nadležnosti.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 48.
Uprava groblja dužna je preuzeti
upravljanje svih groblja na području Grada
Križevaca od 1. siječnja 2019. godine.
Grobni očevidnik mjesta na svim
grobljima s područja Grada Križevaca
ustrojit će Uprava groblja u suradnji s
mjesnim odborima u roku od 24 mjeseci po
donošenju ove Odluke.
Presliku
grobnog
očevidnika
navedenog u stavku 1. ovog članka Uprava
groblja
dužna
je dostaviti
Gradu
Križevcima.
Članak 49.
Na grobljima na području Grada
Križevaca na kojima nema mrtvačnice,
izgradit će se mrtvačnice u roku od 10
godina od dana stupanja na snagu ove
Odluke, a prema programima i kriterijima
koje utvrđuje Grad Križevci.
Sredstva za izgradnju mrtvačnice iz
stavka 1. ovog članka osigurat će se iz
sredstava
komunalnog
doprinosa,
proračuna Grada Križevaca, donacija i
drugih
izvora
utvrđenih
posebnim
propisima.
Članak 50.
Akt o pravilima ponašanja na groblju
– Opće uvjete pružanja usluga na groblju,
donijet će Uprava groblja na temelju ove
Odluke i Zakona o grobljima.
Članak 51.
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Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o grobljima
(„Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj
1/99).
Članak 52.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom
vjesniku Grada Križevaca“.
KLASA: 030-01/18-01/0013
URBROJ: 2137/2-03/2-18-1
Križevci, 20. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović
178. Na temelju članka 42. Zakona o
lokalnim porezima ("Narodne novine" broj
115/16 i 101/17) i članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16 , 1/18. i
3/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 14. sjednici održanoj
20. prosinca 2018. godine donijelo je
Odluku o izmjeni Odluke o gradskim
porezima Grada Križevaca
Članak 1.
U Odluci o gradskim porezima
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada
Križevaca” broj 2/17, 4/17 – ispravak i
6/17) članak 13. mijenja se i glasi:
"Plaćanja poreza na korištenje
javnih površina iz članka 9. ove Odluke
mogu se osloboditi korisnici javne površine
za organiziranje manifestacija i drugih
događanja od interesa za Grad Križevci,
sukladno odluci gradonačelnika".
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u «Službenom
vjesniku Grada Križevaca».
KLASA: 410-01/18-01/0003
URBROJ:2137/02-01/1-18-1
Križevci, 20. prosinca 2018.
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PREDSJEDNIK
Marko Katanović
179. Na temelju članka 5. stavka 1.
Zakona o sigurnosti prometa na cestama
("Narodne novine" broj 67/08,48/10 ,74/11,
80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i
članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj
4/09, 1/13, 1/16, 1/18. i 3/18. – pročišćeni
tekst) te prethodne suglasnosti Ministarstva
unutarnjih poslova, Policijske uprave
Koprivničko-križevačke, Službe policije
Broj 511-06-03/1-2288/2-2018 od 3.
prosinca 2018. Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 14. sjednici održanoj 20.
prosinca 2018. donijelo je
Odluku o dopuni Odluke o uređenju
prometa na području Grada Križevaca
Članak 1.
U Odluci o uređenju prometa na
području Grada Križevaca ("Službeni
vjesnik Grada Križevaca" broj 2/10 i 6/12),
u članku 5. iza podstavka 11. dodaje se
novi podstavak 12. koji glasi:
„- odvojak Ulice Stjepana Radića od
Ulice kralja Tomislava (DC22) do Ulice
Stjepana Radića.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „ Službenom
vjesniku Grada Križevaca“.
KLASA: 340-01/18-01/16
URBROJ:2137/02-03/06-18-1
Križevci 20. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović
180. Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18
– pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 14. sjednici 20. prosinca
2018. godine donijelo je
Odluku o produljenju trajanja Strategije
razvoja Grada Križevaca
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I.
Strategija razvoja Grada Križevaca
izrađena je u sklopu projekta ''DESONE Izrada regionalnih programa i planova za
dostizanje više razine razvoja društva i
podizanje standarda u mikro-regiji Barcs i
Koprivničko-križevačkoj
županiji'',
sufinanciranog sredstvima Europske unije
u okviru IPA prekograničnog programa
Mađarska-Hrvatska 2007.-2013.
II.
Gradsko vijeće Grada Križevaca
donijelo je Strategiju razvoja Grada
Križevaca 2013.-2018. na 28. sjednici
održanoj 27. rujna 2012. godine Odlukom o
donošenju Strategije razvoja Grada
Križevaca
(KLASA:
302-01/12-01/4,
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2).
III.
Ovom se Odlukom produljuje
trajanje Strategije razvoja Grada Križevaca
2013.-2018. na razdoblje od 2013. do 2020.
godine.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u ''Službenom
vjesniku Grada Križevaca“.
KLASA: 302-01/18-01/0006
URBROJ: 2137/02-04/4-18-1
Križevci, 20. prosinca 2018. godine
PREDSJEDNIK
Marko Katanović

II.
Postupak pridruživanja provest će
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Grada Križevaca.
III.
Ova Odluka objavit će se u
„Službenom vjesniku Grada Križevaca“.
KLASA: 351-01/18-01/0020
URBROJ: 2137/02-03/4-18-3
U Križevcima, 20. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović
182. Na temelju članka 25. stavka 8. i
članka 49. stavka 4. Zakona o
poljoprivrednom
zemljištu
(“Narodne
novine” broj 20/18) i članka 18. Statuta
Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada
Križevaca“ broj 4/09, 1/13, 1/16 i 3/18 –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 14. sjednici održanoj 20.
prosinca 2018. godine, donijelo je
Program korištenja sredstava od
raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske i korištenja sredstava od
promjene namjene poljoprivrednog
zemljišta na području Grada Križevaca
za 2019. godinu

Odluku o pristupanju Grada Križevaca
međunarodnom udruženju „Energetski
gradovi“ („Energy cities“)

I.
Program korištenja sredstava od
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Križevaca za 2019. godinu
predstavlja planski dokument kojim se
raspoređuju prihodi od prodaje, zakupa,
privremenog korištenja te promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta prema
namjeni koja je propisana Zakonom o
poljoprivrednom zemljištu.

I.

II.

181. Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca („Službeni vjesnik Grada
Križevaca“ broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18
– pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 14. sjednici, održanoj 20.
prosinca 2018. donijelo je
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Prihodi po osnovi raspolaganja
poljoprivrednih zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada
Križevaca planiraju se ostvariti u 2019.
godini u iznosu 331.600,00 kuna, a čine ga:
- Planirani
prihod
od
prodaje
poljoprivrednog zemljišta u iznosu od
40.000,00 kuna,
- Planirani prihod od zakupa i
privremenog
korištenja
poljoprivrednog zemljišta u iznosu od
290.000,00 kuna,
- Planirani prihod od promjene namjene
poljoprivrednog zemljišta u iznosu od
1.600,00 kuna.
III.
Planirani prihod iz prodaje, zakupa i
privremenog korištenja poljoprivrednog
zemljišta
raspoređuje se na druge
poticajne
mjere
za
unaprjeđenje
poljoprivrede i akvakulture
Planirani prihod od promjene
namjene
poljoprivrednog
zemljišta
raspoređuje se na privođenje funkciji i
povećanje
vrijednosti
poljoprivrednog
zemljišta.
IV.
Ovaj Program objavit će se u
“Službenom vjesniku Grada Križevaca”, a
stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.
KLASA: 320-02/18-01/0025
URBROJ: 2137/02-04/2-18-1
Križevci, 20. prosinca 2018.

I.
Gradsko vijeće Grada Križevaca
prihvaća Izvješće o zaključcima stručne
analize zaprimljenih inicijativa u svrhu
utvrđivanja
osnovanosti
pokretanja
postupka za izradu i donošenje prostornog
plana odnosno njegovih izmjena i dopuna
(KLASA:
350-02/18-01/5,
URBROJ:
2137/02-03/4-18-3 od 17. prosinca 2018.
godine) kojeg je podnio gradonačelnik
Grada Križevaca.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja.
KLASA: 350-02/18-01/5
UBRBROJ: 2137/02-02/4-18-4
Križevci, 20. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović
184. Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18
– pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 14. sjednici održanoj 20.
prosinca 2018. donijelo je
Program rada Gradskog vijeća Grada
Križevaca za 2019. godinu

PREDSJEDNIK
Marko Katanović
183. Na temelju članka 85. stavka 2.
Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine“ br. 153/13 i 65/17) i članka 18.
Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik
Grada Križevaca“ broj 4/09, 1/13, 1/16,
1/18 i 3/18 – pročišćeni tekst ), Gradsko
vijeće Grada Križevaca na 14. sjednici
održanoj dana 20. prosinca 2018. donijelo
je
Zaključak povodom Izvješća o
zaključcima stručne analize

Broj 8/18

zaprimljenih inicijativa u svrhu
utvrđivanja osnovanosti pokretanja
postupka za izradu i donošenje
prostornog plana odnosno njegovih
izmjena i dopuna

I.
Ovim Programom rada utvrđuju se
poslovi koje će Gradsko vijeće Grada
Križevaca (u daljnjem tekstu: Gradsko
vijeće) obavljati u 2019. godini, a koji su mu
sukladno Zakonu, Statutu Grada Križevaca
i drugim propisima stavljeni u djelokrug.
Pored
Programom
utvrđenih
poslova, Gradsko vijeće će u 2019. godini
raspravljati i odlučivati i o drugim temama
za koje se ukaže potreba i budu mu
predložene, odnosno utvrđene temeljem
zaključaka i odluka Gradskog vijeća.
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II.
Materijali o kojima će Gradsko
vijeće raspravljati i odlučivati u 2019.
godini:
I. POLUGODIŠTE
1. Izvješće o izvršenju Programa
održavanja
komunalne
infrastrukture na području Grada
Križevaca za 2018. godinu
PRIPREMA: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
PREDLAŽE: Gradonačelnik
2. Izvješće o izvršenju Programa
gradnje
objekata
i
uređaja
komunalne
infrastrukture
na
području Grada Križevaca za 2018.
godinu
PRIPREMA: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
PREDLAŽE: Gradonačelnik
3. Izvješće o ostvarenju Programa
rada
i
Financijskih
planova
ustanova u kulturi na području
Grada Križevaca za 2018. godinu:
• Gradske knjižnice "Franjo
Marković" Križevci,
• Pučkog otvorenog učilišta
Križevci
• Gradskog muzeja Križevci
PRIPREMA: Ustanove u kulturi i Upravni
odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport,
socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
4. Izvješće o ostvarenju Programa
rada i Financijskog plana za 2018.
godinu:
• Javne
vatrogasne postrojbe
Grada Križevaca,
• Zajednice
športskih
udruga
Križevci,
• Zajednice tehničke kulture Grada
Križevaca,
• Vatrogasne zajednice Grada
Križevaca,
• Gradskog društva crvenog križa
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PRIPREMA: JVP, Zajednice i Upravni odjel
za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport,
socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
5. Izvješće o ostvarenju Financijskih
planova dječjih vrtića s područja
Grada Križevaca za 2018. godinu:
• Dječjeg vrtića Križevci,
• Dječjeg vrtića ''Zraka sunca''
Križevci,
• Dječjeg vrtića Svetog Josipa
Križevci,
• Dječjeg vrtića "Čarobna šuma"
Križevci.
PRIPREMA: Dječji vrtići i Upravni odjel za
odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu
skrb, nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
6. Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Križevaca za 2018.
godinu
PRIPREMA:
Upravni
odjel
za
gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu
nabavu
PREDLAŽE: Gradonačelnik
7. Odluka o dodjeli javnih priznanja
Grada Križevaca
PRIPREMA: Upravni odjel za pravne i opće
poslove
PREDLAŽE: Odbor za dodjelu javnih
priznanja
8. Izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Križevaca
PRIPREMA: Upravni odjel za pravne i opće
poslove
PREDLAŽE: Odbor za Statut, Poslovnik i
propise
9. Odluka o načinu i mjerilima naplate
usluga od korisnika Dječjeg vrtića
Križevci
PRIPREMA: Upravni odjel za odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,
nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
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10. Odluka o stipendijama studenata
na području Grada Križevaca
PRIPREMA: Upravni odjel za odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,
nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
11. Izvješće
o
studenskih kredita

korisnicima

PRIPREMA: Upravni odjel za odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,
nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
12. Program potpora u poljoprivredi
za 2020. godinu
PRIPREMA:
Upravni
odjel
za
gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu
nabavu
PREDLAŽE: Gradonačelnik
13. Program potpora u gospodarstvu
za 2020. godinu
PRIPREMA:
Upravni
odjel
za
gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu
nabava
PREDLAŽE: Gradonačelnik
14. Program korištenja sredstava od
raspolaganja
poljoprivrednim
zemljištem
PRIPREMA:
Upravni
odjel
za
gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu
nabavu
PREDLAŽE: Gradonačelnik
15. Izvješće o provedbi Strategije
razvoja Grada Križevaca VI.-XII.
2019. godine
PRIPREMA:
Upravni
odjel
za
gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu
nabavu
PREDLAŽE: Gradonačelnik
16. Izvješće o radu gradonačelnika
Grada Križevaca za razdoblje
srpanj-prosinac 2018. godinu
PRIPREMA: Upravni odjel za pravne i
opće poslove
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PREDLAŽE: Gradonačelnik
17. Izvješće o obavljanju komunalne
djelatnosti i rezultatu poslovanja
Komunalnog
poduzeća
d.o.o.
Križevci po godišnjem obračunu za
2018. godinu
PRIPREMA: Komunalno poduzeće d.o.o.
PREDLAŽE: Gradonačelnik
18. Izvješće o radu "Križevačkog
poduzetničkog centra" d.o.o. za
2018. godinu
PRIPREMA:
„Križevački
centar“ d.o.o.
PREDLAŽE: Gradonačelnik

poduzetnički

19. Informacija o radu i financijskom
poslovanju Turističke zajednice i
Turističkog informacijskog centra
Grada Križevaca u 2018. godini
PRIPREMA: Turistička zajednica Grada
Križevaca
PREDLAŽE: Gradonačelnik
20. Odluka o ostvarivanju prava na
naknadu šteta uslijed nesreća i
katastrofa
PRIPREMA: Upravni odjel za odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,
nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
21. Odluka o izboru i imenovanju
ravnatelja
Gradskoga
muzeja
Križevci
PRIPREMA: Upravni odjel za odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,
nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
II. POLUGODIŠTE
22. Izvješće o ostvarenju Financijskog
plana i Programa rada ustanova u
kulturi za prvo polugodište 2019.
godine:
• Gradske knjižnice ''Franjo
Marković'' Križevci,
• Gradskog muzeja Križevci,
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•

Pučkog
Križevci.

otvorenog

učilišta

PRIPREMA: Ustanove u kulturi i Upravni
odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport,
socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
23. Izvješće o ostvarenju Financijskog
plana i Programa rada za prvo
polugodište 2019. godine:
• Javne
vatrogasne postrojbe
Grada Križevaca,
• Zajednice
športskih
udruga
Križevci,
• Zajednice
tehničke
kulture
Križevci,
• Vatrogasne zajednice Grada
Križevaca,
• Gradskog društva crvenog križa.
PRIPREMA: JVP i Zajednice i Upravni odjel
za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport,
socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
24. Izvješće o ostvarenju Financijskog
plana
dječjih vrtića za prvo
polugodište 2019. godine:
• Dječjeg vrtića Križevci,
• Dječjeg vrtića ''Zraka sunca''
Križevci,
• Dječjeg vrtića Svetog Josipa
Križevci,
• Dječjeg vrtića "Čarobna šuma"
Križevci.
PRIPREMA: Dječji vrtići i Upravni odjel za
odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu
skrb, nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
25. Izvješće o ostvarenju Financijskog
plana
za
prvo
polugodište
20190042. godine:
• OŠ Ljudevita Modeca Križevci
• OŠ „Vladimir Nazor“ Križevci,
• GŠ Alberta Štrige Križevci
• COOR Križevci.
PRIPREMA: Osnovne škole i Upravni odjel
za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport,
socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
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26. Izvješće o ostvarenju Programa
rada za pedagošku 2018/2019.
godinu:
• Dječjeg vrtića Križevci,
• Dječjeg vrtića ''Zraka sunca''
Križevci,
• Dječjeg vrtića Svetog Josipa
Križevci,
• Dječjeg vrtića "Čarobna šuma"
Križevci.
PRIPREMA: Dječji vrtići i Upravni odjel za
odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu
skrb, nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
27. Izvješće o ostvarenju Programa
rada za školsku 2018/2019. godinu:
• OŠ Ljudevita Modeca Križevci
• OŠ „Vladimir Nazor“ Križevci,
• GŠ Alberta Štrige Križevci
• COOR Križevci.
PRIPREMA: Osnovne škole i Upravni odjel
za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport,
socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
28. Program rada za pedagošku
2019/2020. godinu:
• Dječjeg vrtića Križevci,
• Dječjeg vrtića ''Zraka sunca''
Križevci,
• Dječjeg vrtića Svetog Josipa
Križevci• Dječjeg vrtića "Čarobna šuma"
Križevci.
PRIPREMA: Dječji vrtići i Upravni odjel za
odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu
skrb, nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
29. Izvješće
o
studenskih kredita

korisnicima

PRIPREMA: Upravni odjel za odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,
nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
30. Izvješće o radu gradonačelnika
Grada Križevaca za razdoblje
siječanj-lipanj 2019. godine
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PRIPREMA: Upravni odjel za pravne i opće
poslove
PREDLAŽE: Gradonačelnik
31. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Križevaca za prvo
polugodište 2019. godine
PRIPREMA:
Upravni
odjel
za
gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu
nabavu
PREDLAŽE: Gradonačelnik
32. Izvješće o provedbi Strategije
razvoja Grada Križevaca I.-VI. 2019.
godine
PRIPREMA:
Upravni
odjel
za
gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu
nabavu
PREDLAŽE: Gradonačelnik
33. Analize poslovanja poduzetnika i
stanja
gospodarstva
Grada
Križevaca u 2018. godini
PRIPREMA:
Upravni
odjel
za
gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu
nabavu
PREDLAŽE: Gradonačelnik
34. Izmjene i dopune Programa
(vezano uz rebalans Proračuna
Grada):
• održavanja
komunalne
infrastrukture
na
području
Grada Križevaca za 2019.
godinu,
• gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na
području Grada Križevaca za
2019. godinu.
PRIPREMA: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
PREDLAŽE: Gradonačelnik
35. Izmjene i dopune Programa
javnih potreba za 2019. godinu u
društvenim djelatnostima (vezano
uz rebalans Proračuna Grada)
PRIPREMA: Upravni odjel za odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,
nacionalne manjine i turizam

Broj 8/18

PREDLAŽE: Gradonačelnik
36. Izmjene i dopune Proračuna Grada
Križevaca za 2019. godinu i
projekcija
PRIPREMA:
Upravni
odjel
za
gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu
nabavu
PREDLAŽE: Gradonačelnik
37. Program rada i Financijski planovi
ustanova u kulturi za 2019. godinu:
• Gradske knjižnice "Franjo
Marković" Križevci,
• Gradskog muzeja Križevci,
• Pučkog
otvorenog
učilišta
Križevci.
PRIPREMA: Ustanove u kulturi i Upravni
odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport,
socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
38. Program rada i Financijski plan za
2019. godinu:
• Javne
vatrogasne postrojbe
Grada Križevaca,
• Zajednice
športskih
udruga
Križevci,
• Zajednice tehničke kulture Grada
Križevaca,
• Vatrogasne zajednice Grada
Križevaca,
• Gradskog društva crvenog križa.
PRIPREMA: JVP, Zajednice i Upravni odjel
za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport,
socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
39. Financijski planovi dječjih vrtića
za 2019. godinu:
• Dječjeg vrtića Križevci,
• Dječjeg vrtića ''Zraka sunca''
Križevci,
• Dječjeg vrtića Svetog Josipa
Križevci.
PRIPREMA: Dječji vrtići i Upravni odjel za
odgoj obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu
skrb, nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
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40. Financijski planovi osnovnih
škola za 2019. godinu:
• OŠ Ljudevita Modeca Križevci
• OŠ "Vladimir Nazor" Križevci,
• Glazbene škole Alberta Štrige
Križevci,
• COOR Križevci.
PRIPREMA: Škole i Upravni odjel za odgoj
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,
nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
41. Program rada i financijski plan
Savjeta mladih Grada Križevaca za
2020. godinu.
PRIPREMA i PREDLAŽE: Savjet mladih
42. Informacija o Programu rada s
financijskim planom za 2020. godinu
Turističke zajednice i Turističkog
informativnog
centra
Grada
Križevaca.
PRIPREMA: Turistička zajednica Grada
Križevaca
PREDLAŽE: Gradonačelnik
43. Program održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada
Križevaca za 2020. godinu.
PRIPREMA: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
PREDLAŽE: Gradonačelnik
44. Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture
na podruju Grada Križevaca za 2020.
godinu.
PRIPREMA: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
PREDLAŽE: Gradonačelnik
45. Program šumskog doprinosa na
području Grada Križevaca za 2020.
godinu.
PRIPREMA: Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
PREDLAŽE: Gradonačelnik
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46. Program
javih
potreba
u
društvenim djelatnostima za 2020.
godinu
• predškolskom
odgoju
i
naobrazbi,
• u osnovnom obrazovanju,
• za dodatne programe u srednjim
školama
te
učeničkim
i
studentskim potporama,
• u športu, rekreaciji i tehničkoj
kulturi,
• u socijalnoj skrbi, humanitarnim i
ostalim udrugama,
• u kulturi,
• u protupožarnoj zaštiti, civilnoj
zaštiti i javnoj sigurnosti.
PRIPREMA: Upravni odjel za odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,
nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik
47. Proračun Grada Križevaca za
2020. godinu s projekcijama za
2020. i 2021. g.
PRIPREMA:
Upravni
odjel
za
gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu
nabavu
PREDLAŽE: Gradonačelnik
48. Odluka o izvršavanju Proračuna
Grada Križevaca za 2020. godinu.
PRIPREMA:
Upravni
odjel
za
gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu
nabavu
PREDLAŽE: Gradonačelnik
49. Odluka
o
raspoređivanju
sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste
grupe
birača,
zastupljenih
u
Gradskom vijeću Grada Križevaca
za 2020. godinu.
PRIPREMA: Upravni odjel za pravne i opće
poslove
PREDLAŽE: Gradonačelnik
50. Analiza stanja sustava
zaštite
na
području
Križevaca za 2019. godinu
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civilne
Grada
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PRIPREMA: Upravni odjel za odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,
nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik i Stožer zaštite
i spašavanja
51. Plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Grada Križevaca
za 2020. godinu
PRIPREMA: Upravni odjel za odgoj,
obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb,
nacionalne manjine i turizam
PREDLAŽE: Gradonačelnik i Stožer zaštite
i spašavanja
52. Program rada Gradskog vijeća
Grada Križevaca za 2020. godinu
PRIPREMA: Upravni odjel za pravne i opće
poslove
PREDLAŽE: Odbor za Statut, Poslovnik i
propise.
III.
Osim materijala predviđenih u točki
II. ovog Programa, Gradsko vijeće donosit
će rješenja o izborima, imenovanjima i
razrješenjima iz svoje nadležnosti.
Gradsko vijeće raspravljat će i
odlučivati i o svim drugim prijedlozima za
donošenje odluka i drugih akata iz svojeg
djelokruga, kao i o ostalim temama
važnima za Grad koje podnesu ovlašteni
predlagatelji.
IV.
Nositelji zadataka po pojedinom
materijalu dužni su svoju obvezu prema
Gradskom vijeću izvršavati pravodobno u
rokovima utvrđenim ovim Programom.
Ukoliko iz objektivnih razloga nije
moguće poštivati utvrđeni rok, nositelj
zadataka je dužan uz argumentiran i
obrazložen prijedlog izvijestiti Gradsko
vijeće.
V.
O izvršavanju ovog Programa brinut
će Gradsko vijeće, Gradonačelnik i Upravni
odjeli svaki iz svoje nadležnosti.
VI.
Ovaj Program objavit će se u
''Službenom vjesniku Grada Križevaca''.
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KLASA: 021-05/18-01/0042
URBROJ: 2137/02-01/1-18-1
Križevci, 20. prosinca 2018
PREDSJEDNIK
Marko Katanović
185. Na temelju članka 17. stavka 1.
podstavka 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite (Narodne novine broj 82/15) i
članka 18. Statuta Grada Križevaca
(„Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj
4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni
tekst), Gradsko vijeće Grada Križevaca na
14. sjednici održanoj 20. prosinca 2018.
donijelo je
Analizu stanja sustava civilne zaštite na
području grada Križevaca za 2018.
godinu
Organizacija, planiranje, razvoj,
učinkovito funkcioniranje i financiranje
sustava civilne zaštite u obvezi je Grada
Križevaca.
Odredbom članka 17. stavka 1.
podstavka 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite propisano je da predstavničko tijelo
na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i
područne
(regionalne)
samouprave
razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i
godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje te smjernice za organizaciju i
razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju
svake četiri godine.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite provode operativne snage sustava
civilne zaštite i to:
- stožeri civilne zaštite,
- operativne snage vatrogastva,
- operativne snage Hrvatskog crvenog
križa,
- operativne snage Hrvatske gorske
službe spašavanja,
- udruge,
- postrojbe i povjerenici civilne zaštite,
- koordinatori na lokaciji,
- pravne osobe u sustavu civilne
zaštite.
Sukladno članku 17. stavku 1.
podstavku 2. Zakona o sustavu civilne
zaštite,
predstavničko tijelo donosi
procjenu rizika od velikih nesreća. Procjena
rizika od velikih nesreća za područja
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jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave polazni su dokumenti za
donošenje planskih dokumenata na
području civilne zaštite i provođenje zadaća
definiranih Zakonom o sustavu civilne
zaštite, a izrađuju se i donose za područje
Republike Hrvatske, županija, Grada
Zagreba, gradova i općina.
Gradsko vijeće Grad Križevaca
donijelo je 18. prosinca 2015.g.Procjenu
ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za područje Grada
Križevaca nakon dobivene prethodne
suglasnosti Državne uprave za zaštitu i
spašavanje. Na temelju Procjene izrađeni
su planski dokumenti: Plan zaštite i
spašavanja Grada Križevaca i Plan civilne
zaštite Grada Križevaca koje je donijelo
Gradsko vijeće također 18. prosinca
2015.g.
Procjena ugroženosti i plan zaštite i
spašavanja doneseni na temelju Zakona o
zaštiti i spašavanju ostaju na snazi do
donošenja procjene i plana iz članka 97.
stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite.
Gradonačelnik
je
dana
15.
studenoga 2017.g. donio Odluku o izradi
nove Procjene rizika od velikih nesreća za
Grad Križevce. Za procjenu rizika od velikih
nesreća na području Grada Križevaca
osnovana je radna skupina koja obavlja
organizacijske,
operativne,
stručne,
administrativne i tehničke poslove potrebne
za izradu Procjene. U radnu skupinu
imenovani su:
1. Mario Martinčević, načelnik Stožera
civilne zaštite Grada Križevaca i
zamjenik
gradonačelnika
Grada
Križevaca, za koordinatora i voditelja
radne skupine,
2. Igor Petračija, vatrogasac vozač u
Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada
Križevaca, član – za rizik potres i
klizišta,
3. Anđelko Nervo, pročelnik Upravnog
odjela
za
stambeno-komunalne
djelatnosti, član – za rizik poplave,
4. Darko Masnec, pročelnik Upravnog
odjela za gospodarstvo i financije, član
– za rizik industrijske nesreće,
5. mr.sc. Mladen Tenodi, pročelnik
Upravnog
odjela
za
društvene
djelatnosti, član – za rizik ekstremne
temperature,
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6. Marijan Jakopović, viši savjetnik za
komunalnu infrastrukturu u Upravnom
odjelu
za
stambeno-komunalne
djelatnosti, član – za rizik snježni
režim/poledica/ledena
kiša/kišne
oborine, tuča,
7. Marina Lukačić Jakopec, savjetnica za
gospodarstvo u Upravnom odjelu za
gospodarstvo i financije, članica – za
rizik
pojave
bolesti
biljnih
poljoprivrednih proizvoda,
8. Ivan Zemljak, direktor Veterinarske
stanice Križevci, član – za rizik pojave
zaraznih bolesti životinja,
9. dr. Darko Radiček, voditelj ispostave
Zavoda
za
javno
zdravstvo
Koprivničko-križevačke županije u
Križevcima, član – za rizik epidemije i
pandemije.
Poslove konzultanta u radu radne
skupine provela je tvrtka Planovi i Procjene
j.d.o.o. Varaždin koja je ovlaštena za prvu
grupu stručnih poslova u području
planiranja civilne zaštite.
Procjena rizika od velikih nesreća
za područje Grada Križevce izrađena je od
ovlaštene tvrtke i dostavljena Gradu
Križevcima tijekom mjeseca kolovoza
2018.g.
Inspekcijski
civilne zaštite:

nadzor

sustava

Temeljem odredbi članka 76. stavak
1., Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br.
82/15), članka 24. do 33. Zakona o sustavu
državne uprave (NN br. 150/11., 12/13.,
93/16. i 104/16.) te Planu inspekcijskog
nadzora u području civilne zaštite i
vatrogastva za 2018.g., 27. studenoga
2018.g. u Gradu Križevcima proveden je
inspekcijski nadzor sustava civilne zaštite
od strane inspektora civilne zaštite Državne
uprave za zaštitu i spašavanje, Samostalne
službe za inspekcijske poslove, Područna
jedinica Koprivnica.
1. Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno,
operativno i koordinativno tijelo za
provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite
u velikim nesrećama i katastrofama.
Gradonačelnik Grada Križevaca je
temeljem članka 24. Zakona o civilnoj
zaštiti dana 11. srpnja 2017.g. donio
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Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera
civilne zaštite Grada Križevaca.
U Stožer civilne zaštite imenovani
su:
1. Mario
Martinčević,
zamjenik
gradonačelnika Grada Križevaca, za
načelnika,
2. Marko
Katanović,
predsjednik
Gradskog vijeća Grada Križevaca, za
zamjenika načelnika,
Za članove:
3. Ivan Kramarić, pročelnik Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje
Koprivnica,
4. Dražen Pečarić, načelnik Policijske
postaje Križevci,
5. Ivan Matosović, zapovjednik Javne
vatrogasne
postrojbe
Grada
Križevaca,
6. dr. Krešimir Vlahek, predstavnik Doma
zdravlja
Koprivničko-križevačke
županije, Ispostave Križevci,
7. mr.sc. Mladen Tenodi, pročelnik
Upravnog
odjela
za
društvene
djelatnosti,
8. Goran Ružić, zamjenik zapovjednika
Vatrogasne
zajednice
Grada
Križevaca,
9. Darko Kozarić, zamjenik rukovoditelja
RJ Vodovod i kanalizacija Komunalnog
poduzeća d.o.o. Križevci,
10. Đurđica
Trbus,
ravnateljica
Gradskog društva Crvenog križa
Križevci.
Gradonačelnik je temeljem članka
21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne
zaštite dana 7. studenoga 2017.g. donio
Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite
Grada Križevaca kojim se propisuje način
rada Stožera.
2. Operativne snage vatrogastva
Operativne snage vatrogastva
temeljna su operativna snaga sustava
civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama te su dužne djelovati u
sustavu civilne zaštite u skladu s
odredbama posebnih propisa kojima se
uređuje područje vatrogastva i planovima
djelovanja civilne zaštite.
Procjenu ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije za Grad Križevce
donijelo je Gradsko vijeće Grada Križevaca
16. ožujka 2016.g., a Plan zaštite od požara
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Grada Križevaca donio je gradonačelnik
Grada Križevaca 30. ožujka 2016.g.
28. svibnja 2018.g. Grad Križevci je
donio Izmjene i dopune Plana zaštite od
požara i tehnološke eksplozije Grada
Križevaca.
Temeljem izmjena i dopuna Plana
na području Grada djeluju sljedeće
vatrogasne postrojbe:
- Javna vatrogasna postrojba Grada
Križevaca
s
22
operativna
vatrogasaca,
Vatrogasna
zajednica
Grada
Križevaca u koju su uključene: 1
središnje dobrovoljno vatrogasno
društvo sa 20 operativnih vatrogasaca
(Dobrovoljno
vatrogasno
društvo
Križevci te 30 ostalih DVD-a:
Apatovec,
Bukovje,
Cubinec,
Dijankovec, Đurđic, Erdovec, Gračina,
Poljana Križevačka, Lemeš Križevački,
Majurec, Podgajec, Raven, Sveti
Martin, Gornji Dubovec, Lemeš,
Novaki Ravenski, Srednji Dubovec,
Stara Ves, Bojnikovec, Špiranec,
Pavlovec Ravenski, Carevdar, Povelić,
Stari
Bošnjani,
Kloštar
Vojakovački,Velike Sesvete, Vujići,
Veliki Potočec, Glogovnica i Sveta
Helena.
Sredstva
za
decentralizirano
financiranje redovite djelatnosti Javne
vatrogasne postrojbe u 2018.g. kao i
sredstva za financiranje dobrovoljnih
vatrogasnih društava planirana su i
doznačivana sukladno propisima.
Sustav za uzbunjivanje građana
Sustav za uzbunjivanje građana na
području Grada sastoji se od 6 sirena koje
se nalaze u zgradi Vatrogasnog doma JVP Križevci; u zgradi Uprave groblja
Križevci; na silosima tvrtke "Belje" u
Bjelovarskoj ulici; na zgradi Učeničkog
doma, Ul. Ratarna; na hotelu "Kalnik", Trg
sv. Florijana i na zgradi bivše tvrtke Čelik,
Ul. kralja Tomislava.
Sve sirene su tijekom mjeseca
listopada i studenoga servisirane i ispitane
od strane ovlaštene tvrtke.
U ostalim naseljima na području
Grada 4 sirene za uzbunjivanje građana
nalaze se još na vatrogasnim domovima u
Apatovcu, Glogovnici, Velikom Ravnu i
Kloštru Vojakovačkom.
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Sirene nisu u potpunoj funkciji, ne
mogu se aktivirati daljinskim sustavom
uzbunjivanja već se mogu aktivirati samo
ručnim načinom.
Inspekcijski
vatrogastva

nadzor

sustava

Dana 7. lipnja 2018.g. u Gradu
Križevcima proveden je inspekcijski nadzor
temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu i
podzakonskih akata koji se odnose na
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave od strane Inspektora za
vatrogastvo Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, Samostalne službe za
inspekcijske poslove, Područne jedinice
Koprivnica.
Na temelju izvršenog nadzora nisu
utvrđeni propusti u primjeni Zakonskih
propisa.
3. Operativne
snage
crvenog križa

Hrvatskog

Gradsko društvo crvenog križa na
osnovu Zakona o Hrvatskom Crvenom
križu NN/71/2010 obavlja djelatnosti na
temelju javnih ovlasti, službu traženja, te
ostale djelatnosti sukladno potrebama
lokalne zajednice.
Gradsko društvo crvenog križa u
svome radu ostvaruje humanitarne ciljeve i
zadaće na području zaštite i unapređenja
zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i
humanitarnog odgoja i zalaže se za
poštovanje međunarodnog humanitarnog
prava i zaštitu ljudskih prava.
Gradsko društvo crvenog križa
oformilo je ekipe prve pomoći, organizira
dobrovoljno davanje krvi, službu traženja,
interventni tim, a prema potrebi organizira
humanitarne akcije i davanje psihosocijalne
podrške u kriznim situacijama. Osnovan je
Gradski interventni tim (GIT) čiji članovi su
sudjelovali na sljedećim edukacijama:
- Sigurnost i samozaštita u
intervencijama,
- Radio komunikacija,
- Procjena situacije i koordinacija,
- Osiguranje pitke vode i minimalnih
higijenskih uvjeta,
- Podizanje naselja,
- Organizacija prihvata i smještaja
4. Operativne snage Hrvatske gorske
službe spašavanja
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Hrvatska gorska služba spašavanja
je nacionalna, stručna, humanitarna,
neprofitna udruga s javnim ovlastima, koja
obavlja djelatnost od posebnog interesa za
Republiku Hrvatsku, čije su ustrojstvene
jedinice sa statusom pravne osobe stanice
Hrvatske gorske službe spašavanja s
područja Republike Hrvatske.
Svakako je bitno napomenuti kako
HGSS spada u temeljnu operativnu snagu
sustava CZ, a za područje KoprivničkoKriževačke
županije
svojim
djelovanjem
pokriva
HGSS stanica
Koprivnica u čijem sastavu djeluje
i ispostava Križevci .
HGSS Stanica Koprivnica je žurna
javna
služba
Koprivničko-križevačke
županije, koja djeluje u području prioritetnih
i neodgodivih potreba građana (sigurnost,
zaštita i spašavanje ljudskih života) i koja je
dužna osigurati, pripravnost, hladni pogon i
raspoloživost ljudi i opreme 24 sata
dnevno, 365 dana u godini. Tijekom
2018.g. planirano je redovito održavanje
edukacija, osposobljenosti i stručnosti
članova Stanice na vrlo zahtjevnoj i visoko
odgovornoj razini.
Do mjeseca listopada 2018.g.
HGSS Stanica Koprivnica provela je
aktivnosti vezane uz razvoj sustava civilne
zaštite i povećala broj svojih aktivnih
članova s 15 na ukupno 25 članova., te
osnovala ispostavu Križevci , koja broji 8
članova .
Stanica je aktivno radila na edukaciji
svojih članova, odnosno uz redovne vježbe
na razini Stanice, na dodatne specijalističke
tečajeve upućivani su članovi kako slijedi:
- 7 pripadnika za prvu pomoć
- 3 pripadnika za ljetne tehnike
spašavanja
- 1 pripadnik za instruktora bespilotnih
sustava
- 2 pripadnika iz digitalne kartografije
- 2 pripadnika iz područja potraga
- 3 pripadnika za rukovatelja bespilotnih
sustava
Kroz redovne aktivnosti podizana je
spremnost svih pripadnika Stanice, a
tijekom 01.01.2018.- 30.09.2018.g. HGSS
Stanica
Koprivnica
je
organizirala,
sudjelovala i provela:
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akcije spašavanja - potražne akcije,
akcije spašavanja u zimskim uvjetima,
spašavanja na divljoj vodi i poplavama,
stijenska spašavanja - 10 akcija
intervencije
na
nepristupačnim
područjima - 9 intervencija
osiguranja - 10 osiguranja sportskih i
društvenih događanja
dežurstava - helikoptersko spašavanje
- Divulje
održavanje spremnosti - provedeno 17
vježbi
preventiva - 17 edukacija
obuka - 13 tečaja članova
i 1
instruktorski tečaj

(30 mjesnih odbora) i gradskih četvrti (3
gradske
četvrti)
obavljaju
dužnost
povjerenika, a njihovi zamjenici dužnost
zamjenika povjerenika civilne zaštite.

Konačna analiza i popis provedenih
aktivnosti obradit će se dokumentom
analize za 2018.g. nakon 31.12.2018.g.

Gradsko vijeće Grada Križevaca na
22. sjednici održanoj 7. srpnja 2016.
donijelo je Odluku o određivanju pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite
na području Grada Križevaca koje imaju cilj
pripreme i sudjelovanja u otklanjanju
posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Pravne osobe od interesa za
sustav civilne zaštite na području Grada
Križevaca su:
- Javna vatrogasna postrojba Grada
Križevaca,
- Vatrogasna zajednica Grada
Križevaca i DVD-i,
- Gradsko društvo Crvenog križa
Križevci,
- Komunalno poduzeće d.o.o.
Križevci,
- Grad-Kom d.o.o. Križevci,
- Radnik d.d. Križevci,
- Veterinarska stanica Križevci d.o.o.
- Odred izviđača Kalnik Križevci,
- Hrvatska gorska služba spašavanja.

-

-

Sve provedene aktivnosti u skladu
su s proaktivnim povećanjem sigurnosti,
djelovanjem u sustavu civilne zaštite i
provedbom aktivnosti vezanih uz akcije
spašavanja, edukacija i osposobljavanja za
djelovanje temeljem javnih ovlasti i
djelatnosti HGSS stanice Koprivnica.
5. Postrojbe
zaštite

i

povjerenici

civilne

Temeljem Procjene za područje
Grada Križevaca predviđeno je osnivanje
postrojbi civilne zaštite opće namjene, za
spašavanje iz ruševina i za logistiku.
Odlukom o osnivanju i ustroju postrojbi
civilne zaštite Grada Križevaca koju je
donijelo Gradsko vijeće 14. ožujka 2012.
godine osnovane su postrojbe civilne
zaštite:
- TIM ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA
(20 pripadnika)
-

TIM OPĆE NAMJENE
ZAŠTITE (36 pripadnika)

CIVILNE

- TIM ZA LOGISTIKU CIVILNE ZAŠTITE
(99 pripadnika).
Postrojbe civilne zaštite osnivaju se
za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u
sustavu civilne zašite.
Gradonačelnik
je
imenovao
povjerenike i zamjenike povjerenika civilne
zaštite Odlukom KLASA: 810-01/1201/5 URBROJ: 2137/02-04/2-12-1 od 18.
srpnja 2012.g. Predsjednici mjesnih odbora
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6. Koordinatori na lokaciji
Koordinatora na lokaciji određuje
načelnik stožera civilne zaštite iz redova
operativnih snaga sustava civilne zaštite,
sukladno specifičnostima izvanrednog
događaja.
Koordinator
na
lokaciji
procjenjuje nastalu situaciju i njezine
posljedice na terenu te u suradnji sa
stožerom
civilne
zaštite
usklađuje
djelovanje operativnih snaga civilne zaštite.
7. Pravne osobe u sustavu civilne
zaštite

Službe i pravne osobe u sustavu
civilne zaštite imaju obvezu uključivanja u
sustav civilne zaštite kroz redovnu
djelatnost,
posebno
u
slučajevima
angažiranja prema Planu civilne zaštite.
8. Udruge od značaja za sustav civilne
zaštite
Zajednica tehničke kulture
Grada objedinjava i koordinira rad udruga
tehničke kulture na području Grada i to:
Radio klub "Križevci", Foto-video-kino klub
"Križevci", Wirelss Križevci, Klub robotike
"Senzor", Klub radioorijentacije "Antena",
Digital klub "Korak", Informatiĉki klub
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"Križevci", Aero klub "Dragutin Novak",
Inovatorsko društvo "Marcel Kiepach", Off
Road klub "Križevci".
Zajednički ciljevi djelovanja su
unapređenje tehničke kulture stanovništva,
posebice mladih kroz obrazovne programe
i projekte, popularizacija tehničke znanosti
kroz rad s nadarenim učenicima osnovne i
srednje škole, obrazovni programi za
odrasle te ustrojavanje rezervnog sustava
veze.
Planinarsko
društvo
"Kalnik"
Križevci svojom opremom i svojim
sekcijama može u slučajevima određenih
izvanrednih situacija i elementarnih
nepogoda pomoći pri traženju i spašavanju
unesrećenih osoba.
Temeljem ove Analize stanja
sustava civilne zaštite na području Grada
može se zaključiti da u 2018.g. nije bilo
izvanrednih situacija. Stanje civilne zaštite
u Gradu na razini je koja osigurava
uspješno funkcioniranje sustava civilne
zaštite kada se radi o redovnim prilikama.
Neophodno
je
daljnje
unapređenje
mogućnosti djelovanja i suradnje svih
subjekata civilne zaštite, uz osiguranje
sredstava za njihovo opremanje, edukaciju
i usavršavanje, sukladno procjeni i
planovima civilne zaštite.
Ova Analiza stanja sustava civilne
zaštite na području Grada Križevaca za
2018. godinu objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 810-01/18-01/0003
URBROJ: 2137/02-02/1-18-1
Križevci, 20. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović
186. Na temelju članka 17. stavka 1.
podstavka 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite (Narodne novine broj 82/15) i
članka 18. Statuta Grada Križevaca
(„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj
4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni
tekst), Gradsko vijeće Grada Križevaca na
14. sjednici održanoj 20. prosinca 2018.
donijelo je
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Plan razvoja sustava civilne zaštite
na području grada Križevaca
za 2019. godinu
Na temelju Analize stanja sustava
civilne zaštite na području Grada
Križevaca, a sukladno razmjeru opasnosti,
prijetnji i posljedicama većih nesreća i
katastrofa,
utvrđenih
Procjenom
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih dobara te
okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih
nositelja sustava civilne zaštite (stožera
civilne zaštite, vatrogasnih postrojbi,
udruga građana i pravnih osoba od značaja
za civilnu zaštitu) donosi se Plan razvoja
sustava civilne zaštite na području Grada
Križevaca za 2019.g. (u daljnjem tekstu:
Plan razvoja sustava civilne zaštite).
Da bi ovaj Plan razvoja sustava
civilne zaštite bio ostvariv, cijeli proces
razvoja povezan je s mogućnostima
financijskih sredstava Proračuna Grada
koja će se osigurati za subjekte u sustavu
civilne zaštite.
1. Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite osniva se u
svakoj jedinici lokalne i područne
(regionalne) samouprave i na razini
Republike Hrvatske. Stožer civilne zaštite
je stručno, operativno i koordinativno tijelo
za provođenje mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja
zadaće koje se odnose na prikupljanje i
obradu informacija ranog upozoravanja o
mogućnosti nastanka velike nesreće i
katastrofe, razvija plan djelovanja sustava
civilne zaštite na svom području, upravlja
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja
poslove informiranja javnosti i predlaže
donošenje odluke o prestanku provođenja
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Članovi Stožera civilne zaštite po
dužnosti su: rukovodeća osoba policijske
postaje, predstavnik područnog ureda
središnjeg tijela državne uprave nadležnog
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za poslove civilne zaštite, vatrogasni
zapovjednik, predstavnik Crvenog križa i
čelna osoba zdravstvene ustanove.
Članovi stožera civilne zaštite dužni
su u roku godinu dana od imenovanja u
stožer
civilne
zaštite
završiti
osposobljavanje koje provodi Državna
uprava prema Programu osposobljavanja
koji donosi čelnik Državne uprave.
Gradonačelnik će, sukladno članku
17. stavku 3. Zakona o civilnoj zaštiti,
donijeti plan vježbi civilne zaštite.
2. Operativne snage vatrogastva
Operativne snage vatrogastva
temeljna su operativna snaga sustava
civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama te su dužne djelovati u
sustavu civilne zaštite u skladu s
odredbama posebnih propisa kojima se
uređuje područje vatrogastva i planovima
djelovanja civilne zaštite.
Procjenu ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije za Grad Križevce
donijelo je Gradsko vijeće Grada Križevaca
16. ožujka 2016. godine, a Plan zaštite od
požara Grada Križevaca donio je
gradonačelnik Grada Križevaca 30. ožujka
2016. godine.
28. svibnja 2018. g. Grad Križevci je
donio Izmjene i dopune Plana zaštite od
požara i tehnološke eksplozije Grada
Križevaca.
Temeljem izmjena i dopuna Plana
na području Grada djeluju sljedeće
vatrogasne postrojbe:
Javna vatrogasna postrojba
Grada Križevaca kao okosnica ukupnog
sustava civilne zaštite s 22 operativna
vatrogasaca na području Grada Križevaca
zajedno s vatrogasnim postrojbama
dobrovoljnih
vatrogasnih
društava
učlanjenih u Vatrogasnu zajednicu Grada
Križevaca i u 2019.g. će biti najznačajnija
operativna snaga sustava civilne zaštite.
U cilju spremnosti i brzog djelovanja
vatrogasnih postrojbi u 2018.g. planirana je
kontinuirana edukacija kako zaposlenika
JVP-a tako i pripadnika vatrogasnih
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postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava
za moguće opasnosti u cestovnom i
željezničkom
prometu,
mogućim
akcidentima, poplavama i slično.
U skladu sa mogućnostima vršit će
se opremanje vatrogasnih postrojbi kao
operativnih snaga civilne zaštite, a prema
Planu zaštite od požara Grada Križevaca.
Poticat će se i daljnji razvoj dobrovoljnog
vatrogastva sukladno njihovim vlastitim
programima i razvojnim projektima, te
kontinuirano
provoditi
njihovo
osposobljavanje.
- Vatrogasna zajednica Grada
Križevaca u koju su uključene: 1 središnje
dobrovoljno vatrogasno društvo sa 20
operativnih vatrogasaca (Dobrovoljno
vatrogasno društvo Križevci te 30 ostalih
DVD-a: Apatovec, Bukovje, Cubinec,
Dijankovec, Đurđic, Erdovec, Gračina,
Poljana Križevačka, Lemeš Križevački,
Majurec, Podgajec, Raven, Sveti Martin,
Gornji Dubovec, Lemeš, Novaki Ravenski,
Srednji Dubovec, Stara Ves, Bojnikovec,
Špiranec, Pavlovec Ravenski, Carevdar,
Povelić,
Stari
Bošnjani,
Kloštar
Vojakovački,Velike Sesvete, Vujići, Veliki
Potočec, Glogovnica i Sveta Helena.
Sredstva
za
decentralizirano
financiranje redovite djelatnosti Javne
vatrogasne postrojbe u 2019.g. kao i
sredstva za financiranje dobrovoljnih
vatrogasnih društava planirana su u
Proračunu Grada Križevaca za 2019.g.
Sustav za uzbunjivanje građana
Sustav za uzbunjivanje građana na
području Grada sastoji se od 6 sirena koje
se nalaze u zgradi Vatrogasnog doma JVP Križevci; u zgradi Uprave groblja
Križevci; na silosima tvrtke "Belje" u
Bjelovarskoj ulici; na zgradi Učeničkog
doma, Ul. Ratarna; na hotelu "Kalnik", Trg
sv. Florijana i na zgradi bivše tvrtke Čelik,
Ul. kralja Tomislava.
U ostalim naseljima na području
Grada 4 sirene za uzbunjivanje građana
nalaze se još na vatrogasnim domovima u
Apatovcu, Glogovnici, Velikom Ravnu i
Kloštru Vojakovačkom.
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3. Operativne
snage
crvenog križa

Hrvatskog

Gradsko društvo crvenog križa na
osnovu Zakona o Hrvatskom Crvenom
križu NN/71/2010 obavlja djelatnosti na
temelju javnih ovlasti, službu traženja, te
ostale djelatnosti sukladno potrebama
lokalne zajednice.
Gradsko društvo crvenog križa u
svome radu ostvaruje humanitarne ciljeve i
zadaće na području zaštite i unapređenja
zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i
humanitarnog odgoja i zalaže se za
poštivanje međunarodnog humanitarnog
prava i zaštitu ljudskih prava.
Gradsko društvo crvenog križa
oformilo je ekipe prve pomoći, organizira
dobrovoljno davanje krvi, službu traženja,
interventni tim, a prema potrebi organizira
humanitarne akcije i davanje psihosocijalne
podrške u kriznim situacijama.
4. Operativne snage Hrvatske gorske
službe spašavanja
Hrvatska gorska služba spašavanja
je nacionalna, stručna, humanitarna,
neprofitna udruga sa javnim ovlastima, koja
obavlja djelatnost od posebnog interesa za
Republiku Hrvatsku, čije su ustrojstvene
jedinice sa statusom pravne osobe stanice
Hrvatske gorske službe spašavanja s
područja Republike Hrvatske.
Svakako je bitno napomenuti kako
HGSS spada u temeljnu operativnu snagu
sustava CZ, a za područje KoprivničkoKriževačke
županije
svojim
djelovanjem
pokriva
HGSS stanica
Koprivnica u čijem sastavu djeluje
i ispostava Križevci .
HGSS Stanica Koprivnica je žurna
javna
služba
Koprivničko-križevačke
županije, koja djeluje u području prioritetnih
i neodgodivih potreba građana (sigurnost,
zaštita i spašavanje ljudskih života) i koja je
dužna osigurati, pripravnost, hladni pogon i
raspoloživost ljudi i opreme 24 sata
dnevno, 365 dana u godini.
Plan rada i aktivnosti za 2019. godinu
Program aktivnosti koji obuhvaća
zadaće održavanja spremnosti i obuke,
licenciranja i produživanja licenci za
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pripadnike gorske službe spašavanja,
preventive, međunarodne suradnje i
opremanje Stanice. Program je sačinjen na
osnovu Pravilnika o obuci pripadnika
Gorske službe spašavanja (NN 79/06 i
110/15):
Za aktivnosti predviđene ovim
programom postoji zakonska obveza za
osiguravanje sredstava za redovitu
djelatnost koja obuhvaća:
- Akcije spašavanja (potražne akcije,
stijensko spašavanje, spašavanje u
zimskim uvjetima na nepristupačnom
terenu,
akcije
spašavanja
iz
speleoloških objekata, helikoptersko
spašavanje, hitni medicinski letovi,
spašavanje na divljoj vodi i poplavama
itd.)
- Intervencije
na
nepristupačnim
terenima
- Nabavka i održavanje opreme
- Preventivnu
djelatnost
(prisustvo
stanice Koprivnica na organiziranim
planinarskim
pohodima,
na
takmičenjima „ekstremnih“ sportova,
edukacija osoba koje borave u prirodi,
edukacija
turističkih
djelatnika,
edukacijama po školama i vrtićima itd.)
Za 2019.g planirano je redovito
održavanje edukacija, osposobljenosti i
stručnosti članova Stanice na vrlo
zahtjevnoj i visoko odgovornoj razini.
5. Postrojbe
zaštite

i

povjerenici

civilne

Tijekom 2019. godine, a u svrhu
povećanja spremnosti i mogućnosti u
provođenju akcija zaštite i spašavanja
potrebno je izvršiti smotriranje postrojbi
civilne zaštite.
U
suradnji
s
DUZS/PUZS
Koprivnica - Odjelom za preventivno planske poslove i MORH - Područnim
odsjekom za poslove obrane Koprivnica i
Područnim Odjelom za poslove obrane
Zagreb, potrebno je kontinuirano vršiti
popunjavanje postrojbi civilne zaštite s
vojnim obveznicima starim do 55. godina
života (zbog promjene prebivališta, umrlih,
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invalidi, bolesni i sl). Isto tako izvršiti će se
smotriranje pripadnika postrojbi te osnovna
edukacija istih. Za mobilizacijsko zborište u
slučaju stvarnih potreba, određen je
Vatrogasni
dom
Javne
vatrogasne
postrojbe Križevci, Ulica F. Račkoga 18.
Nastavit će se opremanje postrojbi
civilne zaštite osobnom i skupnom
opremom u skladu sa raspoloživim
sredstvima planiranim u Proračunu, a
prema planu opremanja odobrenom od
gradonačelnika.
Povjerenike civilne zaštite
potrebno je upoznati s novim Zakonom o
sustavu civilne zaštite, a prije svega s
obavezama povjerenika civilne zaštite u
izvršavanju njihovih zadaća.
U
suradnji
s
vatrogasnim
postrojbama tijekom godine organizirati će
se zajedničke združene javne vježbe u
kojima će pored pripadnika operativnih
snaga civilne zaštite sudjelovati i pripadnici
postrojbi civilne zaštite.
6. Koordinatori na lokaciji
Koordinatore na lokaciji određuje
načelnik stožera civilne zaštite iz redova
operativnih snaga sustava civilne zaštite,
sukladno specifičnostima izvanrednog
događaja.
Koordinator
na
lokaciji
procjenjuje nastalu situaciju i njezine
posljedice na terenu te u suradnji sa
stožerom
civilne
zaštite
usklađuje
djelovanje operativnih snaga civilne zaštite.
7. Pravne osobe od interesa za civilnu
zaštitu
S pravnim osobama sukladno Planu
civilne zaštite, potrebno je održati sastanak
na kojem će se razmotriti zadaće pravnih
osoba u sustavu civilne zaštite.
U organizaciji civilne zaštite u
Gradu,
pored
ostalih
subjekata,
telekomunikacijska podrška, odnosno
sustav veza u kriznim situacijama, sustav
uzbunjivanja pokazao se vrlo bitnim
čimbenikom kvalitetnog sustava civilne
zaštite, te je stoga potrebno:

- nastaviti rad na unaprjeđenju
sustava veza svih sudionika civilne zaštite
u skladu s normama u Europi,
- nastaviti rad na unapređenju
sustava uzbunjivanja stanovništva u
slučaju velikih nesreća i katastrofa.
8. Udruge građana od značaja za
civilnu zaštitu
Zajednica tehničke kulture Grada
Križevaca, Odred izviđača ''Kalnik'',
Planinarsko društvo ''Kalnik'' Križevci u
svojim aktivnostima i u 2019. godini
planiraju
nastaviti
sa
stručnim
osposobljavanjem svojih članova
i
sukladno
osiguranim
financijskim
sredstvima nabavljati opremu koja će se
moći, uz već postojeću, koristiti i u druge
svrhe u slučaju izvanrednih situacija.
Gradsko društvo crvenog križa u cilju
spremnosti za angažiranjem u akcijama
civilne zaštite u 2019. godini nastavit će
edukaciju interventnog tima za djelovanje u
katastrofama.
9. Edukacija stanovništva
Zadatak je da se edukacijom
podigne razina svijesti građana kao
sudionika sustava civilne zaštite te iz tog
razloga potrebno kontinuirano vršiti:
- upoznavanje građana sa sadržajem
Planova civilne zaštite putem javnih
rasprava u mjesnim
odborima i
gradskim četvrtima,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o
postupanju stanovništva u slučaju
velikih nesreća i katastrofa naročito za
moguće nesreće i katastrofe izazvane
poplavama, potresima i opasnim
tvarima u stacionarnim objektima,
- održavanjem javnih združenih taktičko
pokaznih vježbi u koje će biti uključene
sve operativne snage civilne zaštite i
pripadnici postrojbi civilne zaštite.
FINANCIRANJE
ZAŠTITE

SUSTAVA

CIVILNE

Prema Zakonu o sustavu civilne
zaštite potrebno je utvrditi izvore i način
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financiranja civilne zaštite na području
Grada. Cilj je racionalno, funkcionalno i
učinkovito djelovanje sustava civilne
zaštite. U Proračunu Grada Križevaca za
Red
br.

Opis programa

1.

1. Civilna zaštita i javna
sigurnost:

Plan za
2019.

125.000,00 kn

5.000,00 kn

5.000,00 kn

50.000,00 kn

1.2 Naknade šteta usljed
nesreća i katastrofa

35.000,00 kn

35.000,00 kn

35.000,00 kn

1.3. Jedinica prometne
mladeži

25.000,00 kn

25.000,00 kn

25.000,00 kn

1.4. Postavljanje sigurnosnih
kamera na ulazima u Grad

50.000,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

1.5. Sufinanciranje Programa
rada HGSS - Stanice
Koprivnica
2. Protupožarna zaštita:

15.000,00 kn

15.000,00 kn

15.000,00 kn

4.604.585,00 kn

4.281.000,00 kn

4.370.000,00 kn

4.059.585,00 kn

3.715.000,00 kn

3.793.000,00 kn

545.000,00 kn

566.000,00 kn

577.000,00 kn

3. Udruge građana:

80.000,00 kn

80.000,00 kn

80.000,00 kn

3.1. Zajednice tehničke
kulture - Klubovi i sekcije

80.000,00 kn

80.000,00 kn

80.000,00 kn

3.2. Odred izviđača Kalnik

natječaj

natječaj

natječaj

3.3. Zelena patrola

natječaj

natječaj

natječaj

291.000,00 kn

291.000,00 kn

291.000,00 kn

5.105.585,00 kn

4.732.000,00 kn

4.866.000,00 kn

2.2. Vatrogasna zajednica
Grada

4.

Gradsko društvo crvenog
križa Križevci
U K U P N O:

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite za
2019. godinu objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 810-01/18-01/0004
URBROJ: 2137/02-02/1-18-1
Križevci, 20. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK
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Projekcija za
2021.

80.000,00 kn

2.1. Javna vatrogasna
postrojba

3.

Projekcija za
2020.

130.000,00 kn

1.1. Uređenje skloništa i
opremanje interventnog tima

2.

2019. godinu i projekcijama za 2020. i
2021.g. u skladu s ostalim posebnim
propisima obuhvaćen su sljedeći nositelji,
programi i financijska sredstava:

Marko Katanović
187. Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18. i
3/18 – pročišćeni tekst) i članka 3. Odluke
o osnivanju Savjeta mladih Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 5/14), Gradsko vijeće
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Grada Križevaca na 14. sjednici održanoj
20. prosinca 2018. godine donijelo je
Zaključak o raspisivanju Javnog poziva
za isticanje kandidatura za izbor
članova i zamjenika članova Savjeta
mladih Grada Križevaca
I.
Raspisuje se Javni poziv za
isticanje kandidatura za izbor članova i
zamjenika članova Savjeta mladih Grada
Križevaca koji je sastavni dio ovog
Zaključka.
II.
Javni poziv iz točke I. ovog
Zaključka objavit će se na mrežnoj stranici
Grada Križevaca te u jednom od sredstava
javnog priopćavanja.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 021-01/18-01/0013
URBROJ: 2137/02-01/03-18-1
U Križevcima, 20. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović
188. Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18
– pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 14. sjednici održanoj 20.
prosinca 2018. donijelo je
Zaključak o usvajanju Izvješća o
realizaciji godišnjeg plana i programa
rada Dječjeg vrtića Križevci za
pedagošku 2017./2018. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o realizaciji
godišnjeg plana i programa rada Dječjeg
vrtića Križevci za pedagošku 2017./2018.
godinu.
Izvješće o ostvarenju programa
rada sastavni je dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
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KLASA: 601-01/18-01/14
URBROJ: 2137/02-01/2-18-2
Križevci, 20. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović
189. Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 1/18
– pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 5. sjednici održanoj 20.
prosinca 2018. donijelo je
Zaključak o usvajanju Izvješća o
realizaciji godišnjeg plana i programa
rada Dječjeg vrtića Zraka sunca
Križevci za pedagošku 2017./2018.
godinu
I.
Usvaja se Izvješće o realizaciji
godišnjeg plana i programa rada Dječjeg
vrtića Zraka sunca Križevci za pedagošku
2017./2018. godinu.
Izvješće o ostvarenju programa
rada sastavni je dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 601-01/18-01/16
URBROJ: 2137/02-01/2-18-2
Križevci, 20. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović
190. Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18
– pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 5. sjednici održanoj 20.
prosinca 2018. donijelo je
Zaključak o usvajanju Izvješća o
realizaciji godišnjeg plana i programa
rada Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
Podružnica Križevci za pedagošku
2017./2018. godinu
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Usvaja se Izvješće o realizaciji
godišnjeg plana i programa rada Dječjeg
vrtića Svetog Josipa, Podružnica Križevci
za pedagošku 2017./2018. godinu.
Izvješće o ostvarenju programa
rada sastavni je dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 601-01/18-01/15
URBROJ: 2137/02-01/2-18-2
Križevci, 20. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović
191. Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18
– pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 5. sjednici održanoj 20.
prosinca 2018. donijelo je
Zaključak o usvajanju Izvješća o
realizaciji godišnjeg plana i programa
rada Dječjeg vrtića Čarobna šuma
Križevci za pedagošku 2017./2018.
godinu
I.
Usvaja se Izvješće o realizaciji
godišnjeg plana i programa rada Dječjeg
vrtića Čarobna šuma Križevci za
pedagošku 2017./2018. godinu.
Izvješće o ostvarenju programa
rada je dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 601-01/18-01/17
URBROJ: 2137/02-01/2-18-2
Križevci, 20. prosinca 2018.

održanoj

20.

Zaključak o usvajanju Izvješća o
realizaciji Programa rada Osnovne
škole Ljudevita Modeca Križevci u
školskoj 2017./2018. godini
I.
Usvaja se Izvješće o realizaciji
Programa rada Osnovne škole Ljudevita
Modeca Križevci u školskoj 2017./2018.
godini.
Izvješće je sastavni dio ovog
Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 602-01/18-01/50
URBROJ: 2137/02-01/2-18-2
Križevci, 20. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović
193. Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18
– pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 14. sjednici održanoj 20.
prosinca 2018. donijelo je
Zaključak o usvajanju Izvješća o
realizaciji programa rada Osnovne
škole "Vladimir Nazor" Križevci u
školskoj 2017./2018. godini
I.
Usvaja se Izvješće o realizaciji
Programa rada Osnovne škole "Vladimir
Nazor" Križevci u školskoj 2017./2018.
godini.
Izvješće je sastavni dio ovog
Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

PREDSJEDNIK
Marko Katanović
192. Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18
– pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
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Križevaca 14. sjednici
prosinca 2018. donijelo je

KLASA: 602-01/18-01/49
URBROJ: 2137/02-04/2-18-2
Križevci, 20. prosinca 2018.
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II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

PREDSJEDNIK
Marko Katanović
194. Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18, i 3/18
– pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 5. sjednici održanoj 4.
prosinca 2017. donijelo je
Zaključak o usvajanju Izvješća o
realizaciji Programa rada Glazbene
škole Alberta Štrige Križevci u školskoj
2017./2018. godini
I.
Usvaja se Izvješće o realizaciji
Programa rada Glazbene škole Alberta
Štrige Križevci u školskoj 2017./2018.
godini.
Izvješće je sastavni dio ovog
Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 602-01/18-01/41
URBROJ: 2137/02-01/2-18-2
Križevci, 20. prosinca 2018.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović
196. Na temelju članka 19. stavka 5.
Zakona o savjetima mladih ("Narodne
novine", broj 41/14) i članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca", broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18. i
3/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće
Grada Križevaca na 14. sjednici održanoj
20. prosinca 2018. donijelo je
Zaključak o odobrenju Programa rada
Savjeta mladih Grada Križevaca
I.
Odobrava se Program rada Savjeta
mladih Grada Križevaca za 2019. godinu.
Program se prilaže Zaključku i
njegov je sastavni dio.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".

PREDSJEDNIK
Marko Katanović
195. Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 14. sjednici održanoj 20.
prosinca 2018. donijelo je
Zaključak o usvajanju o Izvješća
realizaciji Programa rada Centra za
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Križevci u školskoj 2017./2018. godini
I.
Usvaja se Izvješće o realizaciji
Programa rada Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Križevci u
školskoj 2017./2018. godini.
Izvješće je sastavni dio ovog
Zaključka.
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KLASA: 602-01/18-01/48
URBROJ: 2137/02-01/2-18-2
Križevci, 20. prosinca 2018.

KLASA: 021-01/18-02/1-01-8
URBROJ: 2137/02-01/11-18-2
Križevci, 20. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović
197. Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18. i
3/18. – pročišćeni tekst) i članka 6. Odluke
o kreditiranju studenata i učenika s
područja Grada Križevaca ("Službeni
vjesnik Grada Križevaca" broj 5/01),
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 14.
sjednici održanoj 20. prosinca 2018.
donijelo je
Zaključak o usvajanju Izvješća o
studentskim kreditima
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I.
Usvaja se Izvješće o studentskim
kreditima Grada Križevaca za akademsku
2017./18. godinu.
Izvješće se prilaže ovom Zaključku i
njegov je sastavni dio.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 604-02/18-01/0002
URBROJ: 2137/02-01/11-18-2
Križevci, 20. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović

AKTI GRADSKOG MUZEJA

Članak 2.
Osnivač Gradskog muzeja Križevci
je Grad Križevci (u daljnjem tekstu:
Osnivač), sukladno Odluci o osnivanju
Gradskog muzeja Križevci („Službeni
vjesnik Grada Križevaca“, broj 2/99 i 6/05).
Odluku
o
prestanku
i
statusnim
promjenama Muzeja Osnivač može donijeti
samo uz prethodnu suglasnost ministra
nadležnog za kulturu, a po pribavljenom
mišljenju Hrvatskog muzejskog vijeća.

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE,
DJELATNOST, PEČAT I ŠTAMBILJ

1.
Na temelju članka 54. Zakona o
ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,
29/97, 4/99 i 35/08) i članaka 24. i 25.
Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj
61/18), v. d. ravnateljice Gradskog muzeja
Križevci,
uz
prethodnu
suglasnost
Gradskog vijeća Grada Križevaca, dana --godine donijela je

Članak 3.
Muzej
je
samostalna
javna
ustanova koja obavlja muzejsko-galerijsku
djelatnost i posluje u pravnom prometu pod
nazivom: Gradski muzej Križevci. Skraćeni
naziv Muzeja je GMK.
Sjedište Muzeja je u Križevcima,
Ulica Tome Sermagea 2.

STATUT GRADSKOG MUZEJA
KRIŽEVCI

Članak 4.
Djelatnost Muzeja obuhvaća:
- sakupljanje, čuvanje, istraživanje i
prezentaciju civilizacijskih, kulturnih i
prirodnih dobara, te njihovu stručnu i
znanstvenu obradu i sistematizaciju u
zbirke,
- trajno zaštićivanje i čuvanje muzejske
građe, dokumentacije, lokaliteta i
nalazišta,
- pripremanje i održavanje stalnih,
povremenih i pokretnih izložbi,
- organiziranje predavanja, tečajeva,
seminara i sličnih oblika rada s
tematikom iz muzejske djelatnosti,
- izdavanje i obavljanje prometa na malo
kataloga, mapa, prospekata, vodiča,
kalendara, razglednica, suvenira,

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje:
- status Gradskog muzeja Križevci (u
daljnjem tekstu: Muzej),
- naziv, sjedište i djelatnost,
- pečat i štambilj,
- pravni
položaj,
zastupanje
i
predstavljanje,
- unutarnji ustroj,
- upravljanje,
- javnost rada,
- opći akti,
- poslovna tajna,
- ostala pitanja značajna za rad Muzeja.
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video-zapisa, te drugih publikacija s
tematikom iz muzejske djelatnosti, te
- i druge djelatnosti koje služe obavljanju
djelatnosti upisane u sudski registar,
ako se one u manjem opsegu obavljaju
uz upisanu djelatnost.
Članak 5.
Muzej ima pečat okruglog oblika na
čijem gornjem dijelu stoji kružno ispisani
tekst: GRADSKI MUZEJ, s donje strane
KRIŽEVCI. U sredini je prikaz povijesnog
grba Grada Križevaca.
Pečat je promjera 30 mm i koristi se
za javne isprave.
Članak 6.
Za svakodnevno poslovanje Muzej
ima štambilj pravokutnog oblika, na kojem
je tekst: GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI.
Članak 7.
Odlukom ravnatelja određuje se broj
pečata i štambilja, način njihova korištenja,
te osobe odgovorne za njegovo čuvanje.
PRAVNI POLOŽAJ,
ZASTUPANJE, PREDSTAVLJANJE

sredstava za rad Muzeja iz stavka 1. ovoga
članka, za redovito očuvanje i održavanje
muzejskoga
prostora,
predmeta
ili
muzejske zbirke koji su u državnome
vlasništvu, a nalaze se u Muzeju, o čemu
se sklapa ugovor.
Sredstva za rad Muzeja osiguravaju
se i iz vlastitih prihoda, sponzorstvima,
darovanjima i na drugi način u skladu sa
zakonom.
Članak 10.
Muzej posluje samostalno i obavlja
svoju djelatnost na način određen Zakonom
o muzejima, ovim Statutom i drugim općim
aktima Muzeja.
Muzejska
građa
i
muzejska
dokumentacija muzeja i galerije kao i
prostori u kojima su smještene, obvezno se
osiguravaju kod osiguravajućeg društva za
one rizike i u opsegu s kojim je suglasan
Osnivač.
Sredstva za osiguranje muzejske
građe i muzejske dokumentacije, kao i
prostora u kojima je ona smještena,
osigurava Osnivač.

III.

Članak 8.
Muzej je pravna osoba upisana u
sudski registar te se upisuje u druge
odgovarajuće
registre sukladno zakonu.
Članak 9.
Sredstva za rad Muzeja osigurava
Osnivač, a sredstva za rad muzeja
uključuju sredstva za plaće, sredstva za
program, materijalne izdatke, kao i sredstva
za investicije i investicijsko održavanje te
otkup muzejske građe. Sredstva za
posebne programe osigurava Osnivač, a
ovisno o svom interesu i tijela državne
uprave u čijem je djelokrugu program koji
se ostvaruje, kao i Koprivničko-križevačka
županija te druge pravne i fizičke osobe.
Ministarstvo nadležno za poslove
kulture može sudjelovati u osiguranju
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Članak 11.
Ako Muzej u obavljanju svoje
djelatnosti ostvari dobit, ta će se dobit
koristiti isključivo za obavljanje i razvoj
djelatnosti Muzeja.
Članak 12.
Muzej odgovara za obveze cijelom
svojom imovinom.
Osnivač
Muzeja
solidarno
i
neograničeno odgovara za njegove
obveze.
Članak 13.
Muzej ima jedinstveni žiro-račun
preko kojega obavlja platni promet
novčanim sredstvima.
Muzej vodi financijsko poslovanje i
računovodstvo u skladu s propisima za
proračunske korisnike.
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Ravnatelj Muzeja
ima sva
ovlaštenja u pravnom prometu u okviru
djelatnosti Muzeja upisanih u sudski
registar.
Bez
prethodne
suglasnosti
Gradskog vijeća Muzej ne može:
- steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili
drugu imovinu u svoti većoj od
50.000,00 kuna;
- dati u zakup objekte i prostore Muzeja
i mijenjati njihovu namjenu;
- promijeniti djelatnost Muzeja.

IV.

UNUTARNJI USTROJ

Članak 15.
Radi obavljanja osnovne djelatnosti
Muzej je organiziran kao jedinstvena
cjelina. Osnovna djelatnost Muzeja obavlja
se u zgradi Muzeja, Ulica Tome Sermagea
2, te u Likovnoj galeriji, Nemčićev trg 6/I.
Članak 16.
Unutarnji ustroj Muzeja pobliže se
uređuje pravilnikom o unutarnjem ustroju i
načinu rada kojeg donosi ravnatelj.

V.

UPRAVLJANJE

Članak 17.
Muzejom upravlja ravnatelj, koji ima
položaj i ovlasti poslovodnog organa i
stručnog voditelja.
Članak 18.
Ravnatelja Muzeja imenuje i
razrješava Osnivač.
Ravnatelj Muzeja imenuje se na
temelju javnog natječaja što ga raspisuje i
provodi Osnivač.
Odluku o raspisivanju javnog
natječaja za imenovanje ravnatelja donosi
Odbor za izbor i imenovanja Gradskog
vijeća Grada najkasnije dva mjeseca prije
isteka mandata ravnatelja.
Članak 19.
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Ravnatelj Muzeja imenuje se na
vrijeme od četiri godine, a nakon isteka
mandata ista osoba može biti ponovo
imenovana.
Članak 20.
Ravnateljem Muzeja može biti
imenovana osoba:
- koja ima završen sveučilišni diplomski
studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski
sveučilišni
studij
ili
specijalistički diplomski stručni studij ili
s njim izjednačen studij
- koja ima stručni ispit i najmanje pet
godina rada u muzeju
- najmanje deset godina rada u kulturi,
znanosti ili obrazovanju, koja se
odlikuje
stručnim,
radnim
i
organizacijskim sposobnostima te
ispunjava druge uvjete propisane
Statutom.
Ravnatelj Muzeja imenuje se na
temelju predloženog četverogodišnjeg
programa rada.
Iznimno od stavka 1. ovog članka,
ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba
koja ima propisane uvjete, na temelju
predloženog četverogodišnjeg programa
rada za ravnatelja može biti imenovana
osoba koja ima završeno obrazovanje
propisano stavkom 1. ovoga članka,
najmanje jednu godinu rada u muzeju ili
najmanje pet godina rada u kulturi, odlikuje
se stručnim, radnim i organizacijskim
sposobnostima te ispunjava druge uvjete
propisane Statutom.
Članak 21.
Ako se na raspisani natječaj nitko
ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata
ne bude imenovan, natječaj će se ponoviti.
Do imenovanja ravnatelja na
temelju ponovljenog natječaja imenovat će
se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najduže
do godinu dana.
Članak 22.
Osnivač
Muzeja
može
u
slučajevima i po postupku propisanom
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važećim
Zakonom
o
ustanovama
ravnatelja razriješiti dužnosti i prije isteka
mandata.
Članak 23.
Pored poslova utvrđenih zakonom
ravnatelj Muzeja obavlja i sljedeće poslove:
- donosi opće akte,
- donosi programe rada i razvoja,
- vodi i odgovara za stručni rad,
- predstavlja i zastupa Muzej u pravnom
prometu i pred nadležnim tijelima,
- donosi samostalno odluke u svezi s
radom i poslovanjem iz svog
djelokruga,
- izdaje naloge zaposlenim djelatnicima
u svezi s izvršenjem određenih
poslova, a sukladno općim aktima,
- u dogovoru s Osnivačem raspisuje
natječaj za nove djelatnike te donosi
odluke o prestanku rada djelatnika,
- priprema i vodi sjednice Stručnog
vijeća,
- odobrava službena putovanja i druga
odsustvovanja s rada, te određuje
uredovno vrijeme Muzeja,
- obavlja i druge poslove utvrđene
zakonom, ovim Statutom i drugim
općim aktima Muzeja.
Članak 24.
Ravnatelj je samostalan u svom
radu, a osobno je odgovoran Osnivaču.
Ravnatelja u slučaju njegove
spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje
djelatnik kojega on pismeno ovlasti.
Osoba koja ga zamjenjuje ima
ovlasti ravnatelja.
Članak 25.
Stručni organ Muzeja je Stručno
vijeće.
Stručno vijeće čine stručni djelatnici
i ravnatelj.
Stručno vijeće broji najmanje tri
člana. Članove Stručnog vijeća imenuje
ravnatelj.
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Stručno vijeće razmatra i daje
mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada
i razvitka Muzeja, odlučuje o stručnim
pitanjima, predlaže način organiziranja i
vođenja stručnog rada, te sudjeluje u izradi
plana i programa rada.

VI.

JAVNOST RADA

Članak 26.
Rad Muzeja je javan.
Muzej je dužan pravodobno i istinito
izvještavati javnost o obavljanju djelatnosti
ili dijela djelatnosti za koju je osnovan.
Za izvještavanje javnosti, Muzej
može izdavati biltene, podnositi izvješća
Osnivaču, a informacije o djelatnosti se
mogu objavljivati i u drugim stručnim i
znanstvenim časopisima ili izdanjima te
elektroničkim medijima i na društvenim
mrežama.
Muzej je dužan osobi koja dokaže
pravni interes dopustiti uvid u svoju
djelatnost.
Članak 27.
Ravnatelj i djelatnici Muzeja koje
on ovlasti, mogu putem sredstava javnog
priopćavanja
izvještavati
javnost
o
djelatnosti Muzeja.

VII.

OPĆI AKTI

Članak 28.
Opći akti Muzeja su: Statut,
pravilnici, poslovnici i odluke kojima se
uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti
Muzeja.
Članak 29.
Statut Muzeja donosi ravnatelj, uz
prethodnu suglasnost Osnivača.
Članak 30.
Ravnatelj donosi pravilnike o:
- unutarnjem ustroju,
- plaćama djelatnika,
- radnim odnosima,
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- disciplinskoj

i

materijalnoj

odgovornosti,
- zaštiti na radu,
- zaštiti od požara, te
- druge opće akte, sukladno propisima.
Članak 31.
Sa sadržajem općih akata moraju
biti upoznati svi djelatnici isticanjem na
oglasnoj ploči ili davanjem na osobni uvid.

VIII. POSLOVNA TAJNA
Članak 32.
Poslovnom tajnom smatraju se
isprave i podaci čije bi priopćenje ili davanje
na uvid neovlaštenim osobama, bilo
protivno poslovanju Muzeja ili štetilo
njegovom poslovnom ugledu, odnosno
interesu i ugledu zaposlenika.
O poslovnoj tajni brine ravnatelj ili
druga ovlaštena osoba.

-
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Članak 33.
Poslovnom tajnom smatraju se :
dokumenti koje ravnatelj proglasi
poslovnom tajnom,
podaci koje nadležni organ kao
povjerljive priopći Muzeju,
mjere i način postupanja u slučaju
nastanka izvanrednih okolnosti,
dokumenti koji se odnose na obranu,

- plan
fizičko-tehničkog
osiguranja
objekata i imovine, te
- druge isprave i podaci čije bi
priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo
protivno interesima Muzeja, njegova
Osnivača te državnih tijela.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

IX.

Članak 34.
Opći akti Muzeja uskladit će se s
odredbama ovog Statuta u roku 90 dana od
dana njegovog stupanja na snagu.
Članak 35.
Danom stupanja na snagu ovog
Statuta prestaje važiti Statut Gradskog
muzeja Križevci („Službeni vjesnik Grada
Križevaca“ broj 5/99,8/05 i 4/15).
Članak 36.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog
dana od dana objave na oglasnoj ploči
Muzeja, a objavit će se i u „Službenom
vjesniku Grada Križevaca“.
URBROJ: 85/2018
Križevci, 20. prosinca 2018.
v. d. RAVNATELJICE:
mr. sc. Lana Okroša Rožić
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"Službeni vjesnik Grada Križevaca", glasilo Grada Križevaca
Izdavač: Grad Križevci,
Glavni i odgovorni urednik: Sandra Vuketić, dipl.iur., 48260 Križevci,
Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, telefon: 048/681-411, Tisak: Grad Križevci.
Pretplata za 2019. godinu iznosi 100,00 kuna, a uplaćuje se u korist računa broj:
HR8523400091821400000 Grad Križevci, poziv na broj 68 7706 - OIB

