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Križevaca na 100. sjednici, održanoj 27. 01.
2005. godine, donijelo je slijedeći

GRADSKO VIJEĆE

ZAKLJUČAK

1.
Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 6/01 i
7/01),
a u svezi članka 25. stavka 1.
podstavka 6. Statuta Gradske knjižnice
«Franjo Marković» Križevci («Službeni vjesnik
Grada Križevaca» broj 4/99), Gradsko vijeće
Grada Križevaca po prethodno provedenoj
telefonskoj anketi dana 14. veljače 2005.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti
1. Daje se suglasnost ravnateljici
Gradske knjižnice «Franjo Marković» Križevci,
da može odlučivati o dodijeljenim sredstvima iz
Proračuna Koprivničko-križevačke županije i to
u iznosu od 240.005,95 kn koja su namijenjena
za uređenje prostora Dječje igraonice Gradske
knjižnice.
2. Imenovano Povjerenstvo, odnosno
ravnateljica Gradske knjižnice, dužna je
provesti cjelokupni postupak u vezi uređenja
prostora i izbora najpovoljnijeg ponuđača,
sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.

o usvajanju Izvješća o javnoj raspravi, te
utvrđivanju konačnih prijedloga planova
I
Usvajaju se Izvješća o javnoj raspravi
o prijedlozima:
a) Prostornog plana uređenja Grada
Križevaca
b) Generalnog urbanističkog plana
Grada Križevaca, s tim da se u Izvješću
Prostornog plana utvrđuje izmjena u smislu da
se usvoji primjedba podnositelja zahtjeva
Leljak Zdravka, a odnosi se na proširenje
građevinskog područja za parcele (k.č. 1578/1,
1579, 1580 i 1581) sve u k.o. Brckovčina.
II
Sukladno prihvaćenim Izvješćima koja
su sastavni dio ovog Zaključka, Gradsko
poglavarstvo Grada Križevaca utvrđuje i
Konačni prijedlog:
a) Prostornog plana uređenja Grada
Križevaca
b) Generalnog urbanističkog plana
Grada Križevaca, a koji se sastoje od
tekstualnog i grafičkog dijela.
III

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
Klasa: 612-01/05-01/01
Urbroj, 2137/02-05-2
---------------------------Križevci, 14. 02. 2005.
PREDSJEDNIK
Željko Brlić,v.r.

GRADSKO POGLAVARSTVO
1.
Na temelju članka 14. stavak 1. i 3. te članka
15. Uredbe o javnoj raspravi u postupku
donošenja prostornih planova («Narodne
novine» br. 101/98), te članka 20. i 21.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
br. 3/99), Gradsko poglavarstvo Grada

Ovlašćuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne
djelatnosti
Grada
Križevaca, da u suradnji sa tvrtkom URBING
koja je izradila spomenute Planove, zatraži
propisane suglasnosti na ovako utvrđene
konačne prijedloge a sve sukladno članku 14.
stavku 3. Uredbe o javnoj raspravi u postupku
donošenja prostornih planova.
Uz zahtjev za pribavljanje suglasnosti
potrebito
je
priložiti
svu
propisanu
dokumentaciju
IV
Isto tako, a sukladno članku 15.
spomenute Uredbe, a prije nego što se
Konačni prijedlozi dostave Gradskom vijeću
Grada Križevaca, potrebito je da nositelj izrade
Planova,
dostavi
pisane
obavijesti
s
obrazloženjem
svim
sudionicima
javne
rasprave čije primjedbe su djelomično
prihvaćene odnosno nisu prihvaćene.
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V

Ovaj Zaključak dostavlja se i Uredu
državne uprave u Koprivničko-križevačkoj
županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštiti
okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne
poslove, uz zahtjev za suglasnost spomenutih
planova.
VI

okolnim gradovima (Bjelovar, Koprivnica,
Varaždin i dr.), kako bi Gradsko poglavarstvo
sukladno svojim proračunskim mogućnostima
moglo
sagledati
i
možebitno
pravo
subvencioniranja (najvjerojatnije u postotku) i
ostalim učenicima i studentima, sa željom da i
drugim obiteljima olakša socijalne prilike.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom vjesniku Grada Križevaca.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
vjesniku Grada Križevaca»
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA

Broj 1/05.

Klasa: 602-01/04-01/39
Urbroj, 2137/02-05-3
---------------------------Križevci, 27. 01. 2005.

Klasa: 350-01/05-01/01
Urbroj, 2137/02-04-1
---------------------------Križevci, 27. 01. 2005.

PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
3.

2.
Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
100. sjednici, održanoj 27. 01. 2005. godine,
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Gradsko poglavarstvo Grada
Križevaca, utvrđuje da će od 1. ožujka 2005.
do 31. kolovoza 2005. godine, subvencionirati
mjesečne karte za studente u željezničkom
prijevozu na relaciji Križevci - Zagreb i natrag.
2. Troškovi subvencioniranja mjesečne
karte za prijevoz redovnih studenata na
opisanoj relaciji iznosit će 100,00 kn a doznaka
će teretiti Tekuću pričuvu Proračuna Grada
Križevaca za 2005. godinu, uz obvezu da se
prilikom planiranja Izmjena i dopuna Proračuna
Grada Križevaca za ovu godinu, sredstva
povrate na konto Tekuće pričuve.
3. Temeljem opisanog u točki 1. i 2.
ovog Zaključka, daje se ovlast gradonačelniku
Grada Križevaca, da u ime Grada zaključi
odgovarajući Ugovor, (u privitku) kojeg
prethodno sukladno donijetom Zaključku, treba
uskladiti Upravni odjel za društvene djelatnosti.
4. Ujedno se zadužuje Upravni odjel za
društvene
djelatnosti
da
pravodobno,
podastrije podatke Gradskom poglavarstvu,
zajedno sa prijedlogom koliko učenika
odnosno studenata se školuju i u drugim

Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
100. sjednici, održanoj 27. 01. 2005. godine,
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
o naknadama rodiljama
1. Sukladno odredbama Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Križevaca u 2005. godini, koji je
sastavni dio Proračuna Grada Križevaca za
istu godinu, utvrđuje se da je spomenutim
Programom, odnosno Proračunom planiran
iznos od 70.000,00 kn, namijenjen za naknadu
i pomoć rodiljama u 2005. godini.
2. Temeljem tako planiranih sredstava
u 2005. godini, vršit će se isplata pomoći i to
po 1.000,00 kn po djetetu, čiji roditelji imaju
prijavljeno prebivalište na području Grada
Križevaca.
3. Doznaka sredstava vršit će se po
zahtjevu za isplatu i priloženog Rodnog lista
djeteta, i to na blagajni Gradske uprave Grada
Križevaca.
4. Provedbu ovog Zaključka vršit će
Upravni odjel za društvene djelatnosti, a isplatu
sredstava Upravni odjel za gospodarstvo i
financije Grada Križevaca.
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5. Ovaj Zaključak objavit će se u
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA

Broj 1/05.

Križevcima u Križevcima na Trgu Josipa Juraja
Strossmayera 5.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom vjesniku Grada Križevaca».
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA

Klasa: 550-01/05-01/03
Urbroj, 2137/02-05-1
---------------------------Križevci, 27. 01. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

Klasa: 612-06/05-01/01
Urbroj, 2137/02-05-1
---------------------------Križevci, 27. 01. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
5.

4.
Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
100. sjednici, održanoj 27. 01. 2005. godine,
donijelo je slijedeći

Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
100. sjednici, održanoj 27. 01. 2005. godine,
donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
o potrebi osiguranja prostora za osnivanje
Državnog arhiva u Križevcima

ZAKLJUČAK

1. Gradsko poglavarstvo Grada
Križevaca, utvrđuje da je spremno za potrebe
osnivanja Državnog arhiva u Križevcima,
osigurati prostor - građevinu
i to bivšu
Sinagogu (zgrada i dvor) na Trgu Josipa Juraja
Strossmayera 5, u Križevcima, čest. kat. br.
5699 k.o. Križevci, koja je u vlasništvu Grada
Križevaca, a ovakav prijedlog Gradskog
poglavarstva služi spomenutom Arhivu kao
jedan od preduvjeta za pokretanje daljnjih
radnji na donošenju rješenja o osnivanju toga
Arhiva sa sjedištem u Križevcima.
2. Nakon što nadležna državna tijela
donesu konkretnu i konačnu odluku o
osnivanju Državnog arhiva u Križevcima, Grad
Križevci će zajedno sa Ministarstvom kulture,
odnosno
Hrvatskim
državnim
arhivom,
prethodno razmotriti i utvrditi
međusobna
prava i obveze obiju ugovornih strana, te
nakon kvalitetnog utvrđivanja kako prava tako i
obveza Grada, odgovarajući akt (bilo prijedlog
Sporazuma ili Ugovora), dostavit će Gradskom
poglavarstvu na raspravu i odlučivanje.
3. Zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti Grada Križevaca, da do
donošenja konačne odluke o osnivanju
Hrvatskog državnog arhiva u Križevcima, izradi
i predloži Gradskom poglavarstvu pisani
materijal, vezano na moguće osiguranje
prostora za potrebe Udruga, koje sada koriste
prostor, odnosno dio zgrade bivše Sinagoge u

o prijedlogu javnih priznanja Koprivničkokriževačke županije
1. Gradsko poglavarstvo Grada
Križevaca, sukladno objavljenom Pozivu za
podnošenje prijedloga za dodjelu javnih
priznanja Koprivničko-križevačke županije, kao
ovlašteni predlagač, predlaže Odboru za
dodjelu
javnih
priznanja
Koprivničkokriževačke županije da:
a) Udruzi invalida Križevci dodjeli
nagradu Koprivničko-križevačke županije za
iznimno postignuće u 2004. godini,
b)Josipu Hrupeku dodjeli Zahvalnicu
Koprivničko-križevačke županije.
2. Sastavni dio ovog Zaključka čine i
obrazloženi prijedlozi navedeni pod točkom 1.
a) i b) ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u
«Služenom vjesniku Grada Križevaca».
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 060-01/05-01/01
Urbroj, 2137/02-05-2
---------------------------Križevci, 27. 01. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
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6.
Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
100. sjednici, održanoj 27. 01. 2005. godine,
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
o podupiranju prijedloga za dodjelu javnih
priznanja
1.
Gradsko poglavarstvo Grada
Križevaca podupire prijedlog Zajednice
športskih udruga Križevci, za dodjelu javnih
priznanja i to:
a) Auto-moto klubu Križevci, za
doprinos ugledu i promociji Županije,
b) Branku Zorku za dodjelu nagrade
Koprivničko-križevačke županije za životno
djelo.
2. Sastavni dio ovo Zaključka su i
prijedlozi Zajednice športskih udruga, koji se
zajedno sa ovim zaključkom dostavljaju
Odboru
za
dodjelu
javnih
priznanja
Koprivničko-križevačke županije.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom vjesniku Grada Križevaca».
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 060-01/05-01/01
Urbroj, 2137/02-05-1
---------------------------Križevci, 27. 01. 2005.

Broj 1/05.

A.G.Matoša» za iznos od 4.200,00 kn,
sudjelovalo u humanitarnoj akciji prikupljanja
novčanih sredstava za kupnju mamografa.
2. Temeljem takve odluke, zaključit će
se Ugovor o otkupu spomenutog umjetničkog
djela i to sa Križevačkim likovnim krugom, a
sredstva će se uplatiti na račun Crvenog križa
s namjenom - za kupnju mamografa.
3. Provedba ovog Zaključka povjerava
se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom vjesniku Grada Križevaca».
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 406-01/04-01/08
Urbroj, 2137/02-05-2
---------------------------Križevci, 27. 01. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
8.
Na temelju članka 35. stavka 2.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00 i 114/01) i članka 20. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
101. sjednici, održanoj 5. 2. 2005. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK

PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

o prijenosu nekretnina u vlasništvo
Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci

7.
I
Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
100. sjednici, održanoj 27. 01. 2005. godine,
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
o sudjelovanju u humanitarnoj akciji za
kupnju mamografa
1.
Utvrđuje se da je Gradsko
poglavarstvo Grada Križevaca, kupnjom slike
gospođe Katarine Sinjeri pod nazivom «Ulica

1.
Grad
Križevci
dodjeljuje
Komunalnom
poduzeću
d.o.o.
Križevci
slijedeće nekretnine:
- čest.kat.broj 2395 neplodno Ivančino
brdo, površine 2227 m2,
- čest.kat.broj 2396 oranica Ivančino
brdo, površine 8869 m2,
- čest.kat.broj 2397 močvara Ivančino
brdo, površine 2118 m2 i
- čest.kat.broj 2398 močvara Ivančino
brdo, površine 882 m2, sve upisane u z.k.ul.
5699 k.o. Križevci, vlasništvo Grada Križevaca.
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2. Nekretnine iz točke 1. ovog
Zaključka dodjeljuju se Komunalnom poduzeću
d.o.o. Križevci kao učešće Grada Križevaca u
sufinanciranju i realizaciji plana zatvaranja s
Idejnim rješenjem odlagališta otpada Grada
Križevaca.
3. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
obveznik je poreza na promet nekretnina, te
snosi
sve troškove zemljišno-knjižnog
prijenosa nekretnina na svoje ime.
Na temelju ovog Zaključka Grad
Križevci i Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
će zaključiti ugovor o prijenosu nekretnina.
II

Broj 1/05.

2. Daje se ovlast gradonačelniku
Grada Križevaca Branku Hrgu, da potpiše
Ugovor iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i objavit će se u
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 351-04/05-01/01
Urbroj: 2137/02-05-1
---------------------------Križevci, 10. 02. 2005.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 944-01/04-01/16
Urbroj: 2137/02-02-05-3
-----------------------------Križevci, 05. 02. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg, v.r.

PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
10.
Na temelju članka 35. stavka 2.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(«Narodne novine» broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00. i 73/00.) i članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva («Službeni vjesnik
Grada Križevaca», broj 3/99.) Gradsko
poglavarstvo Grada Križevaca, na 100.sjednici
održanoj, 27.01.2005.godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti za prijenos založnog
prava – hipoteke

9.
Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
102. sjednici, održanoj 10. 02. 2005. godine,
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju
sanacije odlagališta otpada
1. Prihvaća se tekst Ugovora o
korištenju sredstava Fonda za neposredno
sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa
sanacije odlagališta komunalnog otpada
«Ivančino Brdo», Klasa: 351-04/04-03/0098,
prema kojemu će Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost u programu sanacije
odlagališta sudjelovati u nominalnom iznosu
sredstava od 4.541.675,25 a Grad Križevci u
nominalnom iznosu sredstava od 8.434.539,75
kuna.

I
Utvrđuje se, da je Sandra Kantar, rođ.
Benčak iz Križevaca, Ul.P.Zrinskog 2, vlasnica
stana na istoj adresi, koji se nalazi na šestom
katu, zgrade sagrađene na čest.kat.br. 1304/3,
broj poduloška 553, z,k.ul. 5706 k.o. Križevci.
Stan se sastoji od dvije sobe, kuhinje,
izbe, kupaonice, predsoblja, degažmana i lođe
u ukupnoj površini od 70,20 m2.
Na navedenom stanu uknjiženo je
založno pravo – hipoteka u korist Grada
Križevaca kao prodavatelja i to u iznosu od
94.826,35 kn.
II
U svrhu sklapanja Aneks ugovora i
prijenosa založnog prava - hipoteke na drugu
nekretninu
vlasništvo
Benčak Igora iz
Križevaca , Paška 2, koja je označena kao
čest.kat.br.910/3 kuća, poslovna zgrada i dvor
sveukupne površine 475 m2, a upisana u
z.k.ul.4857 k.o. Križevci, daje se suglasnost
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radi prijenosa i uknjižbe hipoteke na drugu
nekretninu.
Ujedno se ovlašćuje gradonačelnik
Grada Križevaca da potpiše Aneks Ugovora.
III
Ova Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
vjesniku Grada Križevaca».
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA

Broj 1/05.

označena kao čest.kat.br. 1775/5, broj
poduloška 132, z.k.ul. 4482 , k.o. Križevci,
daje se suglasnost radi prijenosa i uknjižbe
hipoteke na drugu nekretninu.
Ujedno se ovlašćuje gradonačelnik
Grada Križevaca da potpiše Aneks Ugovora.
III
Ova Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
vjesniku Grada Križevaca».
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA

Klasa:371-01/04-01/36
Urbroj:2137/02-05-02-3
-----------------------------Križevci, 27.01.2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

Klasa:371-01/05-01/05
Urbroj:2137/02-05-02-3
-----------------------------Križevci, 05.02.2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

11.
12.
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(«Narodne
novine»
broj
91/96.,
68/98.,137/99.,22/00. i 73/00.) i članka 20. i 21.
Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni
vjesnik Grada Križevaca», broj 3/99.) Gradsko
poglavarstvo Grada Križevaca, na 101.sjednici
održanoj, 05.02.2005.godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K

Na temelju članka 35. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(''Narodne novine'', broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00 i 114/01) i članka 20. i 21.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca
(''Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca'', broj 3/99), Gradsko poglavarstvo
Grada Križevaca na 101. sjednici, održanoj 5.
2. 2005. godine, donijelo je slijedeći

o davanju suglasnosti za prijenos založnog
prava – hipoteke

ZAKLJUČAK

I
Utvrđuje se, da je Grozdana Bolčević iz
Križevaca, Ul.S. Radića 19, vlasnica stana na
istoj adresi, koji se nalazi na prvom katu,
zgrade sagrađene na čest.kat.br. 1755/5, broj
poduloška 475, z,k.ul. 4482 k.o. Križevci.
Stan se sastoji od tri sobe, kuhinje,
blagovaonice, kupaonice, nužnika,hodnika,
predsoblja, degažmana i lođe u ukupnoj
površini od 76,10 m2.
Na navedenom stanu uknjiženo je
založno pravo – hipoteka u korist Grada
Križevaca kao prodavatelja i to u iznosu od
98.784,57 kn.
II
U svrhu sklapanja Aneksa ugovora i
prijenosa založnog prava - hipoteke na drugu
nekretninu vlasništvo Jasminke i Zorana
Širole iz Križevaca , S.Radića 19, koja je

o dodjeli na korištenje dijela neizgrađenog
gradskog zemljišta za uređenje dječjeg
igrališta
I
Grad Križevci, dodjeljuje na osnovu
upita stanara P.Zrinskog 8 u Križevcima na
korištenje
dio
neizgrađenog
zemljišta,
označenog kao čest.kat.broj 1302/1 livada,
upisana u z.k.ul. 5699, k.o. Križevci, vlasništvo
Grada Križevaca.
Zemljište se dodjeljuje za potrebe
uređenja dječjeg igrališta, površine do cca 200
m2 kojeg će koristiti djeca iz spomenutog
kvarta.
II
Nekretnina iz prethodnog stavka daje
se na korištenje na određeno vrijeme, odnosno
do privođenja zemljišta svrsi.
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III

ZAKLJUČAK

Zemljište iz točke I ovog Zaključka
dodjeljuje se isključivo za namjenu uređenja
dječjeg igrališta, pod uvjetom da ga stanari
zgrada opreme odgovarajućim sadržajem, te
ograde prema granicama i uvjetima koje će
utvrditi Upravni odjel za stambeno-komunalne
djelatnosti Grada Križevaca.
Za
vođenje
svih
aktivnosti
i
organizaciju radova iz prethodnog stavka te do
privođenja zemljišta
u funkciju igrališta,
zadužuje se predstavnik stanara Ivica
Martinčević.
IV

o imenovanju Povjerenstva za provođenje
postupka odabira ponuditelja za obavljanje
poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja
pasa i mačaka i drugih životinja lutalica

Grad Križevci se obvezuje osigurati
dovoz zemlje, te poravnanje terena za igralište
uz pomoć Komunalnog poduzeća d.o.o.
Križevci.
V
Temeljem ovog Zaključka, stanari
zgrade su obvezni održavati čistoću na
dodijeljenoj parceli za dječje igralište, te voditi
računa o funkcionalnom korištenju gradske
nekretnine.
VI
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u ''Službenom
vjesniku Grada Križevaca''.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 363-01/05-01/01
Urbroj: 2137/02-05-02-3
-------------------------------Križevci, 05. 02. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg, v.r.

13.
Na temelju članka 13. i 14. Odluke o
komunalnim djelatnostima (''Službeni vjesnik
Grada Križevaca'' broj 7/02 i 4/03) i članka 20.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca (''Službeni vjesnik Grada Križevaca''
broj 3/99) Gradsko poglavarstvo Grada
Križevaca na 101. sjednici održanoj 5. 2.
2005. godine, donijelo je

I
Određuje se provođenje postupka
odabira ponuditelja za obavljanje komunalnih
djelatnosti organiziranja poslova hvatanja,
čuvanja i uklanjanja uginulih pasa i drugih
životinja lutalica na području Grada Križevaca.
Postupak će se provesti po pozivu,
prikupljanjem pisanih ponuda, sukladno u
uvodu navedenoj Odluci.
II
Za provođenje postupka iz točke I
ovog Zaključka, imenuje se Povjerenstvo koje
se sastoji od predsjednika i dva člana, te
njihovih zamjenika u sastavu:
1. Ivan Vuk, predsjednik
2. Grozdana Beti, član
3. Ivan Mužić, član
1. Radojko
Ciganović,
zamjenik
predsjednika
2. Jozo Gujić, zamjenik člana
3. Mladen Ištvanić, zamjenik člana.
III
Povjerenstvo iz prethodne točke ovog
Zaključka će provesti postupak prikupljanja
ponuda, te utvrditi prijedlog najpovoljnije
ponude, isti uputiti Gradskom poglavarstvu radi
utvrđivanja prijedloga Odluke o povjeravanju
poslova na temelju Ugovora, koju donosi
Gradsko vijeće.
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u ''Službenom
vjesniku Grada Križevaca''.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 363-01/05-01/02
Urbroj: 2137/02-02-05-2
-----------------------------Križevci, 05. 02. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
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14.

15.

Gradsko poglavarstvo Grada Paga i
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
zajedničkoj sjednici održanoj 5. veljače 2005.
godine na kojoj se raspravljalo o međusobnim
odnosima i suradnji dvaju Gradova, donijelo je
sljedeći
ZAKLJUČAK

Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
101. sjednici, održanoj 05. 02. 2005. godine,
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK

1. Gradsko poglavarstvo Grada Paga i
Grada Križevaca zajednički utvrđuju da je
dosadašnja dugogodišnja suradnja dvaju
gradova izuzetno dobra i da može biti primjer
ostalima kako dva Grada sa različitim
mentalitetom i geografskim karakteristikama
mogu dobro surađivati.
2. Želja oba Grada je da se
dosadašnja suradnja i dobri prijateljski odnosi
poboljšaju preko novih generacija na
zajedničkim projektima.
3. Dana 7. svibnja 2006. godine
navršava se 30 godina potpisivanja povelje o
prijateljstvu Grada Paga i Grada Križevaca.
Radi svečanog obilježavanja ove godišnjice,
zadužuju se Stručne službe obaju Gradova da
do 30. rujna 2005. godine pripreme zajednički
program
obilježavanja
30-te
godišnjice
bratimljenja u sklopu kojega će se ponoviti
potpisivanje Povelje o prijateljstvu dvaju
Gradova.
4. Gradska poglavarstva zajednički
utvrđuju da će radi produbljivanja prijateljstva i
jačanja suradnje dvaju gradova, u svibnju
svake godine organizirati zajedničke sjednice
Gradskih poglavarstava (neparne godine u
gardu Pagu, a parne godine u Gradu
Križevcima).
5. Uzajamne prijateljske odnose, Grad
Pag i Grad Križevci, proširiti će na njihove
gradove prijatelje u Italiji, Mađarskoj i dr.,
uključujući ih u proslave Dana grada i
programe obilježavanja godišnjica potpisivanja
povelja o prijateljstvu.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PAGA
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 900-01/05-05/01
Urbroj: 2198/24-30-05-1
-------------------------------Pag, 5. veljače 2005.
PREDSJEDNIK
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
Branko Hrg,v.r.
PREDSJEDNIK
Gradskog poglavarstva Grada Paga
Andreja Bukša,v.r.

1. Usvaja se Izvješće o radu
odmarališta na Pagu u razdoblju od 1999. do
2004. godine iz kojeg je vidljivo da je u
proteklih šest godina u Odmaralištu ljetovalo
3.207 djece i 506 odraslih osoba.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 400-01/05-01/06-1
Urbroj: 2137/02-05-1
---------------------------Križevci, 05. 02. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

16.
Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
101. sjednici, održanoj 05. 02. 2005. godine,
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Usvajaju se Kriteriji za dodjelu
sredstava upisanim korisnicima Projekta
razvoja turizma za 2005. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 400-01/05-01/06-1
Urbroj: 2137/02-05-1
---------------------------Križevci, 05. 02. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
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17.
Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na
101. sjednici, održanoj 05. 02. 2005. godine,
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma o suradnji u
provođenju Programa Eko-škole
1. Prihvaća se tekst Sporazuma o
suradnji u provođenju Programa Eko-škole u
Republici Hrvatskoj za 2005. godinu, kojeg će
u ime Grada Križevaca zaključiti gradonačelnik
Grada gospodin Branko Hrg, sa Pokretnom
prijatelja prirode »Lijepa naša«, koji zastupa
dr.sc. Ante Kutle.
2.
Odredbama
spomenutog
Sporazuma, Grad Križevci prihvaća obvezu
participiranja u troškovima Pokreta prijatelja
prirode »Lijepa naša« u iznosu od 5.000,00 kn,
a koji iznos je propisan odgovarajućom
Odlukom koja čini prilog Sporazumu.
3. Novčani iznos iz prethodne točke
ovog Zaključka treba uplatiti na žiro račun
Pokreta prijatelja prirode, broj 23600001101355266, najkasnije do 31. ožujka ove
godine, a doznaka tereti Proračun Grada
Križevaca za 2005. godinu koja su planirana
na odgovarajućoj poziciji.
4. Kako je Grad Križevci, participirao i
stjecanje statusa Škole »Vladimir Nazor«, kao
međunarodne Eko-škole, to se od nadležnih
tijela spomenutog Pokreta, traži da podastrije
Gradskom poglavarstvu pisano izvješće, na
koji način se troše ta sredstva odnosno na koji
način je realiziran Program Eko-škole,
konkretno u dijelu koji se odnosi na spomenutu
Školu u Križevcima.
5. Ovaj Zaključka će se objaviti u
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
Klasa: 602-01/05-01/02
Urbroj: 2137/02-03-05-2
-----------------------------Križevci, 05. 02. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

Broj 1/05.

