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20. 
 Na temelju članka 35. stavka 1. točke 
1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 
60/01. - vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i 
članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni 
vjesnik Grada Križevaca" broj 6/01. i 7/01.), 
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 8. sjednici, 
održanoj 16. ožujka 2006., donijelo je 
 

STATUTARNU ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

GRADA KRIŽEVACA 
 

Članak 1. 
 

 U Statutu Grada Križevaca ("Službeni 
vjesnik Grada Križevaca", broj 6/01. i 7/01.) u  
članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 "Grad u svom samoupravnom 
djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja 
kojima se neposredno ostvaruju potrebe 
građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom 
dodijeljeni državnim tijelima i to osobito 
poslove koji se odnose na: 

- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalno gospodarstvo, 
- brigu o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje, 
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog 
okoliša, 
- protupožarnu i civilnu zaštitu, 
-  promet na svom području 
- te ostale poslove sukladno posebnim 
zakonima." 
 

Članak 2. 
 

 Iza članka 24. dodaje se novi članak 
24.a koji glasi: 
 "Sjednice Gradskog vijeća su javne. 
Nazočnost javnosti može se isključiti samo 
iznimno u slučajevima predviđenim posebnim 
zakonima i općim aktima Grada. 
 Na sjednicama Gradskog vijeća 
glasuje se javno, ako Gradsko vijeće ne odluči 
da se, u skladu s Poslovnikom, o nekom 
pitanju glasuje tajno. 
 Sjednice Gradskog vijeća mogu se 
sazvati i elektroničkim putem." 
 

Članak 3. 

 U članku 28. stavak 3. mijenja se i 
glasi: 

 "Zamjenici gradonačelnika po položaju 
su zamjenici predsjednika Gradskog 
poglavarstva." 
 Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. 
koji glasi: 
 "Zamjenici gradonačelnika obnašaju 
dužnost kao volonteri." 
 

Članak 4. 

 U članku 31. stavak 1. mijenja se i 
glasi:  
 "Gradsko poglavarstvo ima ukupno 7 
članova uključujući predsjednika Gradskog 
poglavarstva i njegove zamjenike." 
  

Članak 5. 

 U članku 32. riječi "predsjednika 
Gradskog poglavarstva" zamjenjuje  se riječju 
"gradonačelnika". 
 

Članak 6 . 

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

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 

KLASA: 012-03/06-01/01 
URBROJ: 2137/02-06-1 
Križevci, 16. 03. 2006.   
               PREDSJEDNICA 
    Tihana Kraljić, dipl.oec.,v.r. 
 
21. 
 
 Na temelju članka 105. stavka 1. 
Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 
96/03.), članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 6/01. 
i 7/01) i članka 25. Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Križevaca za 2006. godinu 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
11/05.), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 8. 
sjednici održanoj 16. ožujka 2006. godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U  
o refinanciranju kredita i kreditnom 

zaduženju  Grada Križevaca kod Privredne 
banke Zagreb d.d. Podružnica Ivanić Grad, 

Školska 2, 10310 Ivanić Grad 
 

Članak 1. 
 Grad Križevci zadužuje se za dva 
kredita i to za: 
a) kredit za refinanciranje 
    postojećeg kredita u  
    iznosu  od                         10.203.000,00 kn 
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b) kredit za financiranje 
   kapitalnih ulaganja              9.797.000,00 kn. 

 Za kredite iz točke a) i b) ovog članka 
Grad Križevci zadužuje se kod Privredne 
banke Zagreb d.d. Podružnica Ivanić Grad. 
  

Članak 2. 

 Zaduženje za kredite iz članka 1. ove 
Odluke odobravaju se uz sljedeće uvjete: 
 
- valutna klauzula        CHF po srednjem  
                                       tečaju HNB. 

- rok povrata:    10 godina. 

- način povrata:  jednake mjesečne rate 
po srednjem tečaju 
HNB. 

 
- plaćanje kamata: tromjesečno 

- rok korištenja: po zaključenju ugovora  
                                      u cijelosti. 

- kamatna stopa nominalna:  tromjesečni   
                                      LIBOR za CHF+1,10% 
                                       p.p. 

- interkalarna kamata: nema 

- troškovi kredita - naknada 
  za obradu kredita:       0,05% jednokratno 

- efektivna kamatna stopa  2,10% 

- instrumenti osiguranja: bianco mjenice i 
                                           bianco zadužnice. 
 

Članak 3. 

 Kredit za refinanciranje iz članka 1. 
točke a) ove Oduke, koristit će se za 
refinanciranje postojećeg dugoročnog kredita 
Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 
10.203.000,00 kuna. 
 

Članak 4. 

 Kredit za financiranje kapitalnih 
ulaganja iz članka 1. točke b) ove Odluke u 
iznosu od 9.797.000,00 kuna koristit će se za 
financiranje ulaganja u  sljedeće kapitalne 
projekte: 
- Sanacija odlagališta komu- 
   nalog otpada Ivančino brdo      4.097.000 kn 
- Izgradnja Magistralnog  
  odvodno-opskrbnog cjevovoda 
  Koprivnica-Križevci, za dionicu 
  C: Donjara-Carevdar-Majurec- 
   VS Bukovje    4.200.000 kn 

- Izgradnja kolektora istok - 
  Poduzetnička zonja Gornji 
  čret     1.500.000 kn. 
 

Članak 5. 

 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada 
Križevaca da zaključi Ugovor o kreditima iz 
članka 1. ove Odluke  s Privrednom bankom 
Zagreb d.d., Podružnica Ivanić Grad, nakon 
izdavanja suglasnosti Vlade Republike 
Hrvatske za kreditna zaduženja po istima. 
 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave u "Službenom vjesniku Grada 
Križevaca". 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 

KLASA: 403-02/06-01/01 
URBROJ: 2137/02-01-06-2 
Križevci, 16. ožujka 2006. 
 
   PREDSJEDNICA 
        Tihana Kraljić,dipl.oec.,v.r. 
 
22. 

Na temelju članka 10a. stavka 2.i 3. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (''Narodne 
novine'' broj 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.) i 
članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni 
vjesnik Grada Križevaca", broj 6/01. i 7/01.) 
Gradsko vijeće Grada Križevaca, na 8. 
sjednici, održanoj 16. ožujka 2006., donijelo je 
 

O D L U K U 
o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada 
Križevaca na rok od tri godine (broj 1.) 

 
I. 

 Prihvaćaju se, kao najpovoljnije 
ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske, na Natječaju za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na područja grada 
Križevaca objavljenog 14. studenog 2005. 
godine na Oglasnoj ploči Grada Križevaca, 
koje je objavilo i provelo Gradsko vijeće Grada 
Križevaca, i to: 
  
Katastarska općina Apatovac 

 
1. SLAVKO JANDROKOVIĆ, Apatovec, 
Carine 55, MBG 1703952311918 

- kat. čest. br. 5773, livada, površine 
1.999 m2, početna cijena zakupa 47,98   kuna, 
iznos zakupnine   50,00 kuna, 

- kat. čest. br. 5774, oranica, površine 
3.033 m2, početna cijena zakupa 57,63 kuna,  
iznos zakupnine 60,00 kuna, 
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2. DRAGAN MEĐIMOREC, Apatovec, 

Carine 47, MBG 1310964311903 
- kat. čest. br. 5672, livada, površine 

4.397 m2, početna cijena 70,35 kuna, iznos 
zakupnine   70,35 kuna, 

 - kat. čest. br. 5764, livada, površine 
2.502 m2, početna cijena 50,04 kuna, iznos 
zakupnine 50,05 kuna. 

 
Ukupna površina koje se daje u zakup: 11.931 
m2, za ukupnu zakupninu od 230,40 kuna. 
 
Katastarska općina Carevdar 
 

3. ZDRAVKO PODOLSKI, Križevci, 
Prigorska 68, MBG 2905963311907 

-  kat. čest. br.  399,  oranica,  površine  
3.960 m2,  početna  cijena  zakupa  
 95,04 kuna, iznos zakupnine 140,00 kuna, 

- kat. čest. br.  400/3, oranica,  
površine  212 m2,  početna  cijena  zakupa  
5,09 kuna, iznos zakupnine 7,00 kuna,  

- kat. čest. br. 413/2, pašnjak, površine 
2.219 m2, početna cijena zakupa 42,16 kuna, 
iznos zakupnine 60,00  kuna, 

- kat. čest. br. 413/3, oranica, površine 
2.221 m2, početna cijena zakupa 53,30 kuna, 
iznos zakupnine 80,00 kuna, 

- kat. čest. br. 415/2, livada, površine 
5.230 m2, početna cijena zakupa 125,52 kuna, 
iznos zakupnine 230,00 kuna, 

- kat. čest. br. 416/2, livada, površine 
5.233 m2, početna cijena zakupa 125,59 kuna, 
iznos zakupnine 230,00 kn, 

- kat. čest. br. 429, livada, površine 
2.429 m2, početna cijena zakupa 58,30 kuna, 
iznos zakupnine  100,00 kuna, 

- kat. čest. br. 430, oranica, površine 
4.115 m2, početna cijena zakupa 98,76 kuna, 
iznos zakupnine  160,00 kuna, 

- kat.  čest. br.  445/1, livada, površine 
3.127 m2, početna cijena zakupa 75,05 kuna, 
iznos zakupnine 120,00 kuna, 

- kat. čest. br. 445/1, oranica, površine 
2.520 m2, početna cijena zakupa 47,88 kuna, 
iznos zakupnine 75,00 kuna, 

- kat. čest. br. 445/2, livada, površine 
2.880 m2, početna cijena zakupa 69,12 kuna, 
iznos zakupnine 85,00  kuna, 

- kat. čest. br. 445/2, oranica, površine 
1.936 m2, početna cijena zakupa 36,78 kuna, 
iznos zakupnine 50,00 kuna, 

- kat. čest. br. 1898/1, livada, površine 
647 m2, početna cijena zakupa 12,94 kuna, 
iznos zakupnine  18,00 kuna, 

- kat. čest. br. 1898/2, livada, površine 
2.144 m2, početna cijena zakupa 42,88 kuna, 
iznos zakupnine  60,00 kuna, 

- kat. čest. br. 1899/1, livada, površine 
1.217 m2, početna cijena zakupa 24,34 iznos 
zakupnine  35,00 kuna. 

 
Ukupna površina koje se daje u zakup: 40.090 
m2, za ukupnu zakupninu od 1.450,00 kuna. 
 
 
Katastarska općina Cubinec 
 
4. TOMO BUJTAŠ, Gračina 40, MBG 
1912930311904 

- kat.čest. br. 967, pašnjak, površine 
13.694 m2, početna cijena zakupa 301,27 
kuna, iznos zakupnine 602,54 kuna, 
 
5. LJILJANA KRPANIĆ, Sveti Martin 3, MBG 
2912969326716 

- kat. čest. br. 1326/1, livada, površine 
13.376 m2, početna cijena zakupa 481,54 
kuna, iznos zakupnine 963,08 kuna, 

- kat. čest. br. 1326/2, livada, površine 
640 m2, početna cijena zakupa 23,04 kuna, 
iznos zakupnine 46,08 kuna, 

- kat. čest. br. 1326/3, livada, površine 
3.748 m2, početna cijena zakupa 119,94 kuna, 
iznos zakupnine  od 239,88 kn, 
 
6. STJEPAN LEVANIĆ, Poljana Križevačka 
47, MBG 1501943311906 

- kat. čest. br. 460/1, oranica, površine 
3.043 m2, početna cijena zakupa 73,03 kuna, 
iznos zakupnine 146,06 kuna, 

- kat. čest. br. 460/2, oranica, površine 
1.288 m2, početna cijena zakupa 30,91 kuna, 
iznos zakupnine 61,82 kuna, 

- kat. čest. br. 464, livada, površine 
1.589 m2, početna cijena zakupa 50,84 kuna, 
iznos zakupnine 101,68 kuna. 
 
Ukupna površina koje se daje u zakup: 37.378 
m2, za ukupnu zakupninu od 2.161,14 kuna. 

 
 
Katastarska općina Đurđic 
 
7. LJUDEVIT BAĐUN, Križevci, Potočka 
ulica 116, MBG 3108960392104 

- kat. čest. br. 726/2, oranica, površine 
1.484 m2, početna cijena zakupa 43,04 kuna, 
iznos zakupnine 44,00 kuna, 

- kat.  čest. br. 727/1,  oranica, 
površine 760 m2, početna cijena zakupa 22,04  
kuna, iznos zakupnine 23,00 kuna, 

- kat. čest. br. 728/4, oranica,  površine 
2.167 m2, početna cijena zakupa 62,84 kuna, 
iznos zakupnine 63,00 kuna, 

- kat. čest. br. 729/2, oranica, površine 
1.550 m2, početna cijena zakupa 44,95 kuna, 
iznos zakupnine 45,00 kuna, 
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- kat. čest. br. 742/1, oranica,  površine 
2.050 m2, početna cijena zakupa 49,20 kuna, 
iznos zakupnine 50,00 kuna, 

- kat. čest. br. 744/3, oranica, površine 
3.729 m2, početna cijena zakupa 108,14 kuna, 
iznos zakupnine 109,00 kuna, 

- kat. čest. br. 745/1, oranica, površine 
755 m2, početna cijena zakupa 21,90 kuna, 
iznos zakupnine 22,00 kuna, 

- kat. čest. br. 745/2, oranica, površine 
784 m2, početna cijena zakupa 22,74 kuna, 
iznos zakupnine 23,00 kuna, 

- kat. čest. br. 745/3, oranica, površine 
816 m2, početna cijena zakupa 33,66 kuna, 
iznos zakupnine 34,00 kuna, 

- kat. čest. br. 745/4, oranica, površine 
438 m2, početna cijena zakupa 12,73 kuna, 
iznos zakupnine 13,00 kuna, 

- kat. čest. br. 745/5, oranica, površine 
712 m2, početna cijena zakupa 20,65 kuna, 
iznos zakupnine 21,00 kuna, 

- kat. čest. br. 745/6, oranica, površine 
867 m2, početna cijena zakupa 25,14 kuna, 
iznos zakupnine   26,00 kuna, 

- kat. čest. br. 745/7, oranica, površine 
1.018 m2, početna cijena zakupa 29,52 kuna, 
iznos zakupnine  30,00 kuna, 
 
 
8. MLADEN LACKOVIĆ, ĐURĐIC 180, MBG 
1608973311923 

- kat. čest. br. 773, livada, površine 
3.719 m2, početna cijena zakupa 104,13 kuna, 
iznos zakupnine 160,00 kuna, 

- kat. čest. br. 825, livada, površine 
6.240 m2, početna cijena zakupa 174,72 kuna, 
iznos zakupnine 180,00 kuna, 

- kat. čest. br. 825, livada, površine 
6.237 m2, početna cijena zakupa 149,69 kuna, 
iznos zakupnine 150,00 kuna, 

- kat. čest. br. 826, livada, površine 
4.424 m2, početna cijena zakupa 106,18 kuna, 
iznos zakupnine 180,00 kuna, 

- kat. čest. br. 826, livada, površine 
4.427 m2, početna cijena zakupa 123,96 kuna, 
iznos zakupnine 130,00 kuna. 

 
Ukupna površina koje se daje u zakup: 42.177 
m2, za ukupnu zakupninu od 1.303,00 kuna. 
 
 
Katastarska općina Erdovec 
 
9. MIRKO BABIĆ, Erdovec 35, MBG 
0910941311918 

- kat. čest. br. 1152,  livada, površine 
4.028 m2, početna cijena zakupa 112,78 kuna, 
iznos zakupnine 200,00 kuna. 
 
Katastarska općina Potočec 

 
10. VIŠNJA SUČIĆ, Marinovec 33, MBG 
2612966316929 

- kat. čest. br. 45,  oranica, površine 
37.255 m2, početna cijena zakupa 1.080,39 
kuna, iznos zakupnine 1.100,00 kuna, 

 
11. BLAŽENKA SUŠNIĆ, Veliki Potočec 133, 
MBG 0809966316903 

- kat. čest. br. 2067, livada, površine 
1.193 m2, početna cijena zakupa 33,40 kuna, 
iznos zakupnine 66,80 kuna, 

- kat. čest. br. 2068, livada, površine 
1.197 m2, početna cijena zakupa 33,52 kuna, 
iznos zakupnine 67,04 kuna, 

- kat. čest. br. 2077, livada, površine 
2.327 m2, početna cijena  zakupa 65,16 kuna, 
iznos zakupnine 130,32 kuna, 

- kat. čest. br. 2088, livada, površine 
1.918 m2, početna cijena zakupa 53,70 kuna, 
iznos zakupnine 107,40 kuna, 

- kat. čest. br. 2089, livada,  površine 
1.535 m2, početna cijena zakupa 42,98 kuna, 
iznos zakupnine 85,96 kuna. 
 
Ukupna površina koje se daje u zakup: 45.425 
m2, za ukupnu zakupninu od 1.557,52 kuna. 
 
Katastarska općina Raven 
 
12. EMIL VALJAK, Lemeš 73, Raven,  MBG 
0606956311914 

- kat. čest. br. 139/11, oranica, 
površine 2.485 m2, početna cijena  zakupa 
59,65 kuna, iznos zakupnine 87,99 kuna, 

- kat. čest. br. 140/36, livada, površine 
1.219 m2, početna cijena zakupa 20,66 kuna, 
iznos zakupnine 31,22 kuna, 

- kat. čest. br. 140/49, livada, površine 
2.345 m2, početna cijena  zakupa 37,52 kuna, 
iznos zakupnine 56,28 kuna, 

 
13. LJILJANA KRPANIĆ, Sveti Martin 3, 
MBG 2912969326716 

- kat. čest. br. 825, livada, površine 
5.521 m2, početna cijena zakupa 110,42 kuna, 
iznos zakupnine 220,84 kuna. 

 
Ukupna površina koje se daje u zakup: 11.570 
m2, za ukupnu zakupninu od 396,33 kuna. 

 
Katastarska općina Špiranec 
 
14. LJILJANA KRPANIĆ, Sveti Martin 3, 
MBG 2912969326716 

- kat. čest. br. 840, livada, površine 
5.679 m2, početna cijena zakupa 136,29 kuna, 
iznos zakupnine 272,58 kuna, 
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- kat. čest. br. 1067, oranica, površine 
3.999 m2, početna cijena zakupa 115,97 kuna, 
iznos zakupnine 231,94 kuna, 

- kat. čest. br. 1766, livada, površine 
11.772 m2, početna cijena  zakupa 282,53 
kuna, iznos zakupnine 565,06 kuna, 

- kat. čest. br. 2092, livada,  površine  
3.390 m2, početna cijena zakupa  94,92 kuna, 
iznos zakupnine 189,84 kuna, 

- kat. čest. br. 2103, livada,  površine  
2.510 m2, početna cijena  zakupa 70,28 kuna, 
iznos zakupnine 140,56 kuna, 

- kat. čest. br. 3754, livada,  površine  
3.494 m2, početna cijena  zakupa 83,86 kuna, 
iznos zakupnine 167,72 kuna, 

- kat. čest. br. 3828, oranica, površine 
1.642 m2, početna cijena zakupa  47,62 kuna, 
iznos zakupnine 95,24 kuna. 
 
Ukupna površina koje se daje u zakup: 32.486 
m2, za ukupnu zakupninu od 1.662,94 kuna. 
 
Katastarska općina Vojakovac 
 
15. LJUDEVIT BAĐUN, Križevci, Potočka 
ulica 116, MBG 3108960392104 

- kat. čest. br. 7432, oranica, površine 
5.599 m2, početna cijena zakupa 162,37 kuna, 
iznos zakupnine 163,00 kuna, 

- kat. čest. br. 7478, livada, površine 
4.000 m2, početna cijena zakupa 96,00 kuna , 
iznos zakupnine 96,00 kuna, 

- kat. čest. br. 7529, livada, površine 
12.536 m2, početna cijena  zakupa 300,86 
kuna, iznos zakupnine 301,00 kuna, 

- kat. čest. br. 7558, oranica, površine 
7.983 m2, početna cijena zakupa 231,51 kuna, 
iznos zakupa 232,00 kuna, 

- kat. čest. br. 7566, oranica, površine 
5.948 m2, početna cijena zakupa 202,23 kuna, 
iznos zakupnine 205,00 kuna, 

- kat. čest. br. 7566 površine 5.947 m2, 
početna cijena zakupa 172,46 kuna, iznos 
zakupnine 175,00 kuna. 
 
16. MARIJA PREMEC, Mali Carevdar 16, 
MBG 0409962316927 

- kat. čest. br. 4149, livada, površine 
4.435 m2, početna cijena zakupa 106,44 kuna, 
iznos zakupnine 120,00 kuna, 

- kat. čest. br. 4150, oranica, površine 
2.046 m2, početna cijena zakupa 59,33 kuna, 
iznos zakupnine 80,00 kuna, 

- kat. čest. br. 4254, oranica, površine 
5.992 m2, početna cijena zakupa 143,81 kuna, 
iznos zakupnine 170,00 kuna, 

- kat. čest. br. 4340, oranica,  površine 
1.513 m2, početna cijena zakupa 43,88 kuna, 
iznos zakupnine  60,00 kuna, 

- kat. čest. br. 6853, oranica, površine 
5.997 m2, početna cijena zakupa 143,93 kuna, 
iznos zakupnine 180,00 kuna, 

- kat. čest. br. 6854, oranica, površine 
3.862 m2, početna cijena zakupa 92,69 kuna, 
iznos zakupnine 140,00 kuna, 

- kat. čest. br. 6855, oranica, površine 
4.227 m2, početna cijena zakupa 101,45 kuna, 
iznos zakupnine 140,00 kuna, 

- kat. čest. br. 6959, livada, površine 
3.139 m2, početna cijena zakupa 75.34 kuna, 
iznos zakupnine  80,00 kuna, 

- kat. čest. br. 6961, oranica, površine 
6.758 m2, početna cijena zakupa 162,19 kuna, 
iznos zakupnine  170,00 kuna, 

- kat. čest. br. 6962, oranica, površine 
3.619 m2, početna cijena zakupa 86,86 kuna, 
iznos zakupnine 100,00 kuna, 

- kat. čest. br. 6970, oranica, površine 
1.211 m2, početna cijena zakupa 23,01 kuna, 
iznos zakupnine 40,00 kuna, 

- kat. čest. br. 6971, oranica,  površine 
680 m2, početna cijena zakupa 12,92 kuna, 
iznos zakupnine  20,00 kuna, 

- kat. čest. br. 6972, oranica, površine 
536 m2, početna cijena zakupa 10,18 kuna, 
iznos zakupnine  20,00 kuna, 

- kat. čest. br. 6974, oranica, površine 
5.047 m2, početna cijena zakupa 121,13 kuna, 
iznos zakupnine 160,00 kuna, 

- kat. čest. br. 6975, oranica, površine 
5.459 m2, početna cijena zakupa 158,31 kuna, 
iznos zakupnine 180,00 kuna, 

- kat. čest. br. 6976, oranica, površine 
1.152 m2, početna cijena zakupa 33,41 kuna, 
iznos zakupnine 40,00 kuna. 
 
Ukupna površina koje se daje u zakup: 97.686 
m2, za ukupnu zakupninu od 2.872,00 kuna. 
 
Katastarska općina Vojakovački Kloštar 
 
17. STEVO ROD, Doljnjani 15, Kloštar 
Vojakovački, MBG 0112951311947 

- kat. čest. br.  861/2,  livada, površine 
2.421 m2, početna cijena zakupa 58,10 kuna, 
iznos zakupnine 108,00 kuna, 

- kat. čest. br. 863, livada, površine 
2.949 m2, početna cijena zakupa 70,78 kuna, 
iznos zakupnine 140,00 kuna, 

- kat. čest. br. 865/2, livada, površine 
1.752 m2, početna cijena zakupa 42,05 kuna, 
iznos zakupnine 84,00 kuna, 

- kat. čest. br. 865/3, livada, površine 
2.723 m2, početna cijena zakupa 65,35 kuna,  
iznos zakupnine 130,00 kuna, 

- kat. čest. br. 865/4, livada, površine 
2.723 m2, početna cijena zakupa 65,35 kuna, 
iznos zakupnine 130,00 kuna, 
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- kat. čest. br. 866/1, oranica, površine 
1.618 m2, početna cijena zakupa 38,83 kuna, 
iznos zakupnine 77,66 kuna, 

- kat. čest. br. 866/2, oranica, površine 
1.618 m2, početna cijena  zakupa 38,83 kuna, 
iznos zakupnine 77,66 kuna, 

- kat. čest. br. 866/3, oranica, površine 
1.442 m2, početna cijena zakupa 34,61 kuna, 
iznos zakupnine 69,00 kuna, 

- kat. čest. br. 935, oranica, površine 
2.111 m2, početna cijena zakupa 61,22 kuna, 
iznos zakupnine 122,44 kuna, 

- kat. čest. br. 937, oranica, površine 
3.435 m2, početna cijena zakupa 82,44 kuna, 
iznos zakupnine 164,88 kuna, 

- kat. čest. br. 943, oranica, površine 
6.478 m2, početna cijena zakupa 155,47 kuna, 
iznos zakupnine 310,94 kuna, 

- kat. čest. br. 944, oranica,  površine 
5.078 m2, početna cijena zakupa 121,87 kuna, 
iznos zakupnine 150,00 kuna, 

- kat. čest. br. 968, livada, površine 
3.280 m2, početna cijena zakupa 91,84 kuna, 
iznos zakupnine 183,68 kuna. 
 
Ukupna površina koje se daje u zakup: 37.628 
m2, za ukupnu zakupninu od 1.748,26 kuna. 
 
Katastarska općina Vojakovački Osijek 
 
18. DRAGUTIN BUŽIĆ, Apatovec, Carine 8, 
MBG 0111965311927 

- kat. čest. br. 561, oranica, površine 
2.655 m2, početna cijena zakupa 76,99 kuna, 
iznos zakupnine 100,00 kuna. 
 
Katastarska općina Vojakovačke Sesvete 
 
19. ANDRIJA ZIDARIĆ, Križevci, Prigorska 
ulica 3, MBG 1007980311927 

- kat. čest. br. 4, oranica, površine 
327.159 m2, početna cijena zakupa 11.123,41 
kuna,  iznos zakupnine 22.246,81 kuna, 
 
20. DRAŽEN NEMEC, Velike Sesvete 49, 
MBG 3007975311908 

- kat. čest. br. 117,  oranica, površine 
27.093 m2, početna cijena zakupa 785,70 
kuna, iznos zakupnine 1.200,00 kuna, 

 
21. MARIJAN CRNČIĆ, Velike Sesvete 4, 
MBG 0609963311901 

-   kat. čest. br. 439, oranica, površine 
310.129 m2, početna cijena zakupa 10.544,39 
kuna,  iznos zakupnine 21.088,78  kuna, 

 
22. DARIJO ŠOŠTARIĆ, Ruševac 69, MBG 
2408977311906 

kat. čest. br. 444/1, oranica, površine 
244.106 m2, početna cijena zakupa 9.276,03 
kuna, iznos zakupnine 18.552,06 kuna, 
23. STEVO RUMENJAK, Većeslavec 33, 
MBG 0311965311918 

- kat. čest. br. 445, livada, površine 
1.668 m2, početna cijena zakupa 53,38 kuna, 
iznos zakupnine 106,76 kuna, 

 
24. STEVO RUMENJAK, Većeslavec 33, 
MBG 0311965311918 

- kat. čest. br. 450, oranica, površine 
289.588 m2, početna cijena zakupa 11.004,34 
kuna, iznos zakupnine 22.008,68 kuna. 

 
Ukupna površina koje se daje u zakup: 
1.199.743 m2, za ukupnu zakupninu od 
85.203,09 kuna. 

 
Sveukupna površina  1.562.797,00 m2, za 
sveukupni iznos zakupnine od 98.884,68 
kuna. 
 

II. 
 

 Na osnovi ove Odluke gradonačelnik 
Grada Križevaca i podnositelji ponuda sklapaju 
ugovor o zakupu. 

 
III. 

  
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave u „Službenom vjesniku Grada 
Križevaca“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 320-02/05-01/29 
URBROJ: 2137/02-01-06-1 
Križevci, 16. 03. 2006. 
     
      PREDSJEDNICA 
             Tihana Kraljić, dipl.oec.,v.r. 
 
23. 
 

Na temelju članka 10a. stavka 2.i 3 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (''Narodne 
novine'' broj 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.) i 
članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni 
vjesnik Grada Križevaca", broj 6/01. i 7/01.)  
Gradsko vijeće Grada Križevaca, na 8. 
sjednici, održanoj 16. ožujka  2006., donijelo je 
 

O D L U K U 
o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada 
Križevaca na rok od tri godine (broj 2.) 
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I. 
 

 Prihvaćaju se, kao najpovoljnije 
ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske, na Natječaju za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na područja grada 
Križevaca objavljenog 14. studenog 2005. 
godine na Oglasnoj ploči Grada Križevaca, 
koje je objavilo i provelo Gradsko vijeće Grada 
Križevaca, i to: 
 
Katastarska općina Cubinec 

 
1. ZDENKA HADROVIĆ, Poljana Križevačka 
62, MBG: 2509962316902 

- k.o. Cubinec, kat. čest. br. 438, 
oranica, površine 5.212 m2, početna cijena  
zakupa 151,15 kuna,   s  ponuđenom  cijenom 
od 250,00 kuna. 
 
 
Katastarska općina Glogovnica 
 
1. MLADEN CRNČIĆ, Gornja Glogovnica 
105, MBG: 1312958311902 

- k.o. Glogovnica, kat. čest. br. 546/3, 
oranica, površine 1.236 m2, početna cijena 
zakupa 35,84 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 40,00 kuna, 

- k.o. Glogovnica, kat. čest. br. 582/1, 
livada, površine 388 m2, početna cijena zakupa 
10,86 kuna, s ponuđenom cijenom zakupa 
20,00 kuna, 

- k.o. Glogovnica, kat. čest. br. 582/3, 
livada, površine 414 m2, početna cijena zakupa 
11,59 kuna, s ponuđenom cijenom zakupa 
20,00 kuna, 

- k.o. Glogovnica, kat. čest. br. 729/1, 
oranica, površine 2.518 m2, početna cijena 
zakupa 60,43 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 70,00 kuna, 

- k.o. Glogovnica, kat. čest. br. 729/2, 
oranica, površine 935 m2, početna cijena 
zakupa 22,44 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 30,00 kuna, 

- k.o. Glogovnica, kat. čest. br. 736/55, 
livada, površine 677 m2, početna cijena zakupa 
16,25 kuna, s ponuđenom cijenom zakupa 
20,00 kuna, 

- k.o. Glogovnica, kat. čest. br. 736/56, 
livada, površine 2.032 m2, početna cijena 
zakupa 48,77 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 60,00 kuna, 

- k.o. Glogovnica, kat. čest. br. 773/8, 
livada, površine 545 m2, početna cijena zakupa 
17,44 kuna, s ponuđenom cijenom zakupa 
20,00 kuna. 

- k.o. Glogovnica, kat. čest. br. 809/2, 
oranica, površine 805 m2, početna cijena 
zakupa 23,35 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 30,00 kuna, 

- k.o. Glogovnica, kat. čest. br. 840/2, 
oranica, površine 1.540 m2, početna cijena 
zakupa 36,96 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 40,00 kuna. 

 
Ukupna površina koje se daje u zakup: 11.090 
m2, za ukupnu zakupninu od 350,00 kuna. 
 
Katastarska općina Potočec 
 
1. MLADEN CRNČIĆ, Gornja Glogovnica 
105, MBG: 1312958311902 

- k.o. Potočec, kat. čest. br. 1123, 
livada, površine 1.537 m2, početna cijena 
zakupa 43,04 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 50,00 kuna, 

- k.o. Potočec, kat. čest. br. 1125, 
livada, površine 2.981 m2, početna cijena 
zakupa 83,47 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 90,00 kuna, 

- k.o. Potočec, kat. čest. br. 1134, 
livada, površine 2.197 m2, početna cijena 
zakupa 61,52 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 70,00 kuna, 

- k.o. Potočec, kat. čest. br. 1138, 
livada, površine 2.254 m2, početna cijena 
zakupa 63,11 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 80,00 kuna, 

- k.o. Potočec, kat. čest. br. 1140, 
livada, površine 2.479 m2, početna cijena 
zakupa 69,41 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 80,00 kuna, 

- k.o. Potočec, kat. čest. br. 2012, 
livada, površine 928 m2, početna cijena zakupa 
25,98 kuna, s ponuđenom cijenom zakupa 
40,00 kuna, 

- k.o. Potočec, kat. čest. br. 2014/1, 
livada, površine 2.762 m2, početna cijena 
zakupa 77,34 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 90,00 kuna. 

 
Ukupna površina koje se daje u zakup: 15.138 
m2, za ukupnu zakupninu od 500,00 kuna. 
 
Katastarska općina Vojakovac 
 
1. VESELIN RAKIĆ, Pobrđani 45, Voj. 
Kloštar, MBG: 3108956311906 

- k.o. Vojakovac, kat. čest. br. 7314, 
oranica, površine 7.321 m2, početna cijena 
zakupa 139,10 kuna,  s ponuđenom  cijenom 
zakupa 278,20 kuna. 

 
2. MLADEN CRNČIĆ, Gornja Glogovnica 
105, MBG: 1312958311902 
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- k.o. Vojakovac, kat. čest. br. 683, 
oranica, površine 607 m2, početna cijena 
zakupa 17,60 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 20,00 kuna, 

- k.o. Vojakovac, kat. čest. br. 691, 
oranica, površine 1.697 m2, početna cijena 
zakupa 49,21 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 60,00 kuna, 

- k.o. Vojakovac, kat. čest. br. 831, 
oranica, površine 1.197 m2, početna cijena 
zakupa 34,71 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 40,00 kuna, 

- k.o. Vojakovac, kat. čest. br. 5529, 
oranica, površine 1.656 m2, početna cijena 
zakupa 48,02 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 50,00 kuna, 

- k.o. Vojakovac, kat. čest. br. 5394, 
oranica, površine 816 m2, početna cijena 
zakupa 23,66 kuna, s ponuđenom cijenom 
zakupa 30,00 kuna. 

 
Ukupna površina koje se daje u zakup: 13.294 
m2, za ukupnu zakupninu od 478,20 kuna. 
 
Katastarska općina Vojakovački Osijek 
 
1. DAVORKO HABDIJA, Vojakovački Osijek, 
Habdije 39, MBG: 2707966311901 

- k.o. Vojakovački Osijek, kat. čest. br. 
517, livada, površine 3.050 m2, početna cijena           
zakupa 61,00 kuna,  s  ponuđenom  cijenom 
zakupa 70,00 kuna, 

- k.o. Vojakovački Osijek, kat. čest. br. 
1654, oranica, površine 3.503 m2, početna 
cijena zakupa 84,07 kuna,  s  ponuđenom  
cijenom zakupa 90,00 kuna, 

- k.o. Vojakovački Osijek, kat. čest. br. 
1657, oranica, površine 3.090 m2, početna 
cijena zakupa 89,61 kuna,   s  ponuđenom 
cijenom zakupa 100,00 kuna,   

- k.o. Vojakovački Osijek, kat. čest. br. 
2715, oranica, površine 2.676 m2, početna 
cijena  zakupa 77,60 kuna,   s  ponuđenom  
cijenom zakupa 80,00 kuna, 

- k.o. Vojakovački Osijek, kat. čest. br. 
3166, oranica, površine 4.586 m2, početna 
cijena  zakupa 64,20 kuna,   s  ponuđenom  
cijenom od 70,00 kuna. 

- k.o. Vojakovački Osijek, kat. čest. br. 
950, livada, površine 2.453 m2, početna cijena  
zakupa 49,06 kuna,   s  ponuđenom  cijenom 
od 55,00 kuna. 

 
Ukupna površina koje se daje u zakup: 19.358 
m2, za ukupnu zakupninu od 465,00 kuna. 
 
Sveukupna površina  64.092 m2, za 
sveukupni iznos zakupnine od 2.043,20 
kuna. 
 

 
II. 
 

 Na osnovi ove Odluke gradonačelnik 
Grada Križevaca i podnositelji ponuda sklapaju 
ugovor o zakupu. 

 
III. 

  
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave u „Službenom vjesniku Grada 
Križevaca“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 320-02/05-01/29 
URBROJ: 2137/02-01-06-3 
Križevci, 16. 03. 2006. 
     
   PREDSJEDNICA 
        Tihana Kraljić, dipl.oec.,v.r. 
 
 
24. 
 

Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca (''Službeni vjesnik Grada Križevaca'' 
broj 6/01. i 7/01.)  i Naputka u svezi dostave 
obvezne dokumentacije za upis u upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava (''Narodne 
novine'' broj 155/05.), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 8. sjednici, održanoj 16. ožujka  
2006., donijelo je  
 

O D L U K U  
o privremenom korištenju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

I. 

 Ovom Odlukom omogućuje se 
dosadašnjim korisnicima poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH, na području Grada 
Križevaca koji su u posjedu državnog 
poljoprivrednog zemljišta, korištenje istog do 
15.11.2006. godine, sukladno Programu 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH na području Grada Križevaca. 
 

II. 
 
 Korištenje poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH, omogućuje se za jesensku 
sjetvu 2005. godine i proljetnu sjetvu 2006. 
godine uz uvjet skidanja odnosno ubiranja 
kultura do 15.11.2006. godine. 

 
III. 

 
 Za korištenje poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu RH, Grad Križevci će izdavati 
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potvrde o korištenju, koje će služiti za 
ostvarivanje prava na poticaj, sukladno 
zakonskim propisima o poticajima. 

 
IV. 

 Za korištenje poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu RH korisnici su dužni uplatiti 
jednogodišnju naknadu za korištenje i to u 
dvostrukom iznosu od početne cijene koju je 
utvrdila Porezna uprava. 
 Navedenu naknadu korisnik je dužan 
uplatiti prije izdavanja potvrde o korištenju, 
primatelj Grad Križevci s naznakom: Prihod 
od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države broj računa 1001005-
1721464418. 
 Za korištenje državnog poljoprivrednog 
zemljišta, korisnici su dužni plaćati i ostale 
obveze (vodoprivredna naknada i sl.) te ga 
obrađivati primjerenim tehnološkim mjerama i 
postupcima. 

V. 

 Provedba ove Odluke povjerava se 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije 
Grada Križevaca. 

VI. 
 
 Ova Odluka objavit će se u 
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«. 
    
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 320-02/06-01/01 
URBROJ: 2137/02-01-06-1 
Križevci, 16. 03. 2006.   
     
   PREDSJEDNICA 
        Tihana Kraljić, dipl.oec.,v.r. 
 
 
 
25. 
 

Na temelju članka 15. stavka 4.  
Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine" br. 26/03. - pročišćeni tekst, 
82/04. i 178/04.), članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" 
br. 6/01. i 7/01.), i članka 16. stavka 3. Odluke 
o komunalnim djelatnostima u Gradu 
Križevcima  ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" broj 7/02. i 4/04.), Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 8 sjednici, održanoj 
16.03.2006., donijelo je  
 

 
 
 

O D L U K U  
 

o povjeravanju komunalnih poslova - 
organiziranja poslova hvatanja, čuvanja i 
uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih 

životinja, te pasa i mačaka lutalica  
na području Grada Križevaca 

 
 

Članak 1. 
 

 Gradsko vijeće Grada Križevaca po 
provedenom postupku prikupljanja ponuda,  
radi povjeravanja komunalnih poslova - 
organiziranja poslova hvatanja, čuvanja i 
uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih 
životinja, te pasa i mačaka lutalica na području 
Grada Križevaca, kao najpovoljnijeg 
ponuditelja izabire Veterinarsku stanicu – 
NOVA d.o.o.  iz Koprivnice, Ulica Mihovila 
Pavleka Miškine 46.  
  

Članak 2. 

 S odabranim ponuditeljem Gradsko 
poglavarstvo sklopiti će  ugovor o povjeravanju 
komunalnih poslova iz članka 1. ove Odluke  
na vrijeme  od dvije godine, po pojedinačnim 
cijenama. 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u "Službenom vjesniku 
Grada Križevaca". 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Gradsko poglavarstvo Grada 
Križevaca, donijelo je Zaključak  o provođenju 
postupka odabira ponuditelja za obavljanje 
komunalnih djelatnosti organiziranja poslova 
hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih 
pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka 
lutalica na području Grada Križevaca, te 
imenovalo Povjerenstvo koje je provelo 
postupak odabira ponuditelja po pozivu 
prikupljanjem ponuda, sukladno članku 14. 
uvodno citirane Odluke. 
 Povjerenstvo za odabir ponuditelja, 
utvrdilo je da su u pozivnom roku prispjele 
dvije ponude i to ponuda Veterinarske stanice - 
NOVA d.o.o. iz Koprivnice i  Veterinarske 
stanice Koprivnica d.o.o.  iz Koprivnice .  
 Po njihovom otvaranju  Povjerenstvo je 
utvrdilo da Veterinarska stanica - NOVA d.o.o. 
iz Koprivnice  i Veterinarska stanica Koprivnica 
d.o.o. iz Koprivnice, ispunjavaju sve uvjete iz 
ponude, kao i posebne uvjete propisane 
Pravilnikom kojima moraju udovoljavati 
skloništa za životinje i higijenski servisi 
(''Narodne novine'', broj 71/01).  
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Veterinarska stanica – NOVA  d.o.o. iz 
Koprivnice, ponudila je Gradu cijenu od 248,00 
kn + PDV za hvatanje psa, smještaj u 
stacionaru, eutanaziju, transport i zbrinjavanju 
u Kafileriji, odnosno 40,00 kn + 1,04 kn po kg 
za uklanjanje i zbrinjavanje uginulih pasa ili 
mačaka, sa odgodom plaćanja od 90 dana  ili 
prema dogovoru. 
 Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o. 
iz Koprivnice ponudila je Gradu cijenu od 
397,00 kn + PDV za hvatanje psa, smještaj u 
stacionaru, eutanaziju, transport i zbrinjavanju 
u Kafileriji, odnosno 175,00 + PDV za 
uklanjanje i zbrinjavanje  uginulih pasa ili 
mačaka, uz mjesečni račun. 
  
 Iz naprijed navedenih razloga (niža 
cijena i povoljniji uvjeti plaćanja)  prihvaćena je 
ponuda Veterinarske stanice - NOVA d.o.o. iz 
Koprivnice, M. P. Miškine 46. 
 
 Na temelju ove  Odluke Gradsko 
poglavarstvo će, sukladno članku 15. stavku 5. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu, sklopit 
sa izabranim ponuditeljem  ugovor o 
povjeravanju komunalnih  poslova – 
organiziranja poslova hvatanja, čuvanja i 
uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih 
životinja, te pasa i mačaka lutalica na području 
Grada Križevaca. 

 
 POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
 
 Temeljem članka 15. stavka 7. Zakona 
o komunalnom gospodarstvu protiv ove Odluke 
nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti 
upravni spor. 
 Upravni spor se pokreće tužbom u 
roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke. 
Tužba se podnosi Upravnom sudu Republike 
Hrvatske, poštom ili neposredno, a može se 
podnijeti i na zapisnik kod redovitog suda, 
nadležnog za obavljanje poslova pravne 
pomoći. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 363-01/06-01/02 
URBROJ: 2137/02-02-06-7 
Križevci,  16.03.2006. 
     
  PREDSJEDNICA 
        Tihana Kraljić,dipl.oec., v.r. 
 
 
 
 
 

 
 
26. 
 

Na temelju članka 15. i 16. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", broj 33/01., 60/01. - 
vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i članka 18. 
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik 
Grada Križevaca", broj 6/01. i 7/01) Gradsko 
vijeće Grada Križevaca na 8. sjednici, održanoj 
16. ožujka 2006. donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o uspostavljanju suradnje između Grada 

Križevaca i Grada Nagytada 
 

Članak 1. 
 

 Gradsko vijeće Grada Križevaca, radi 
daljnjeg razvoja prijateljskih veza na temelju 
obostranog razumijevanja, prihvaća 
uspostavljanje suradnje i prijateljstva na 
području društvenih djelatnosti, gospodarstva i 
lokalne samouprave između Grada Nagytada u 
Republici Mađarskoj i Grada Križevaca u 
Republici Hrvatskoj. 
 

Članak 2. 
 

 Sporazum o suradnji između Grada 
Nagytada i Grada Križevaca na mađarskom i 
hrvatskom jeziku sastavni je dio ove Odluke.  
 

Članak 3. 
 

 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada 
Križevaca da potpiše Sporazum o suradnji. 
 

Članak 4. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 910-01/06-01/01 
URBROJ: 2137/02-06-1 
Križevci, 16. 03. 2006. 

   
  PREDSJEDNICA 

        Tihana Kraljić, dipl.oec.,v.r. 
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27. 

SPORAZUM O SURADNJI 
Grada Nagytada u Republici Mađarskoj i  
Grada Križevaca u Republici Hrvatskoj 
 

I. 
 

 Grad Križevci i Grad Nagytad odlučili 
su uspostaviti suradnju i prijateljstvo između 
dvaju Gradova, čime se učvršćuje obostrano 
razumijevanje i prijateljstvo između građana 
susjednih naroda, potiče razmjena te tako 
doprinosi zajedničkom napretku obaju 
Gradova. 
 

II. 
 

 Sporazum dvaju Gradova biti će 
potpora u ostvarivanju i produbljivanju suradnje 
njihovih građana, udruga, institucija i gradskih 
uprava na području kulture, obrazovanja, 
športa i drugim područjima društvenih 
djelatnosti. 
 Oba su Grada suglasna da je za 
sretniju budućnost potrebno poticati 
međusobno razumijevanje, različitosti tradicija i 
običaja te podržavati sve oblike kulturne 
razmjene.  
 

III. 
 

 Grad Nagytad i Grad Križevci, ulagat 
će napore za unapređenje gospodarske 
suradnje razmjenom stečenih iskustava i 
znanja, stvaranjem zajedničkih projekata, 
nastupima na sajmovima i izložbama kao i 
svim drugim sredstvima na osnovi partnerstva i 
obostrane koristi.  
 

IV. 
 

 Oba Grada shvaćaju važnost razmjene 
posjeta različitih izaslanstava i grupa građana 
te će takav oblik suradnje poticati i podržavati. 
Posebno će ustrajati na poticanju i razvoju 
veza među mladim ljudima, njihovim udrugama 
i institucijama kao budućem mostu suradnje 
između gradova.  
 

V. 
 

 Oba Grada pridržavat će se ovog 
Sporazuma u svim njegovim dijelovima 
osiguravajući i potičući razmjenu i suradnju. 

Razrada konkretnih aktivnosti ovisno o 
specifičnostima pojedinih područja, utvrdit će 
se pojedinačnim programima u skladu s ovim 
Sporazumom.  

 

 
VI. 

 
Ovaj Sporazum sklapa se na 

neodređeno vrijeme. 
Svaka sporazumna strana može 

otkazati ovaj Sporazum, na način da o tome 
pismeno obavijesti drugu stranu. Otkaz 
Sporazuma stupa na snagu tri mjeseca od 
dana primitka takve obavijesti. 

 
VII. 

 
Ovaj Sporazum sastavljen je na 

mađarskom i hrvatskom jeziku, a stupa na 
snagu danom potpisivanja te će biti objavljen u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca". 

 
KLASA: 910-01/06-01/01 
URBROJ:2137/02-06-2                                                                

                      GRADONAČELNIK     
                                     GRADA NAGYTADA                          

                                      Istvan Ormái 
                                                               

                                        GRADONAČELNIK 
     GRADA KRIŽEVACA 

       Branko Hrg  
 
 

TESTVÉRVÁROSI MEGÁLLAPODÁS 
Nagyatád város Magyarország és 

Križevci város Horvátország 
 

I. 
 

Križevci város és Nagyatád város úgy 
határozott, hogy együttműködést és baráti 
kapcsolatot alakítanak ki a két város között, 
mellyel erősítjük a kétoldalú megértést és 
baráti kapcsolatot a szomszédos népek 
polgárai között, kölcsönösen segítjük mindkét 
város fejlődését. 

Ez az együttműködés szolgálja az 
Európai Unió céljainak érvényesítését is. 
 
 

II. 
 

A két város közti megállapodás alapja 
lesz a városok lakói és a civil szervezetek, 
intézmények közötti kapcsolat elmélyítésének. 
Keretet teremt a városi igazgatás, a kultúra, az 
oktatás, a sport és a közélet más területein 
történő közös programoknak, 
tapasztalatcseréknek, együttműködésnek. 

A két város egyetért abban, hogy a 
boldog jövő érdekében támogatni kell egymás 
életének, szokásainak, hagyományainak és 
kultúráinak kölcsönös megismerését. 
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III. 
Nagyatád város és Križevci város 

törekszik a gazdasági kapcsolat kialakítására 
és fejlesztésére, tapasztalatok és az elméleti 
ismeretek cseréjével, közös projektek 
létrehozásával, vásárokon, kiállításokon való 
közös részvétellel, és minden más eszköz 
felhasználásával egymás érdekében. 
 

IV. 
Mindkét város fontosnak tartja a 

hivatalos küldöttségek kölcsönös látogatásait 
és ösztönzi a városok lakói közötti kapcsolat 
kialakítását. Kiemelten támogatni kell fiatalok, 
azok civil szervezetei és intézményei közötti 
együttműködés kialakítását, hiszen a jövőbeli 
kapcsolatok hídja a fiatalság. 
 

V. 
 

Mindkét város magára nézve 
kötelezőnek tartja a megállapodásban 
megfogalmazottak betartását és támogatja a 
városok közötti megértést. 

Jelen megállapodás képezi az alapját 
a későbbi konkrét programok kidolgozásának. 
 

VI. 
 

A megállapodás határozatlan időre 
szól. 

Bármelyik fél felmondhatja a 
megállapodást, de erről a szándékáról a másik 
felet a felmondás időpontját megelőzően 3 
hónappal írásban tájékoztatnia kell. 
 

VII. 
 

Jelen megállapodás magyar és horvát nyelven 
készült és az aláírás időpontjától érvényes.  
 
 Ormai István   

 

Na temelju članka 54. stavka 1. 
Zakona o ustanovama (''Narodne novine'', broj 
76/93., 29/97. i 47/99.) i članka 18. Statuta 
Grada Križevaca (''Službeni vjesnik Grada 
Križevaca'', broj 6/01. i 7/01.)  Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 8. sjednici, održanoj 16. 
ožujka  2006., donijelo je 

           Nagyatád Város Polgármestere 
  
 Branko Hrg 
          Križevci Város Polgármestere 
 

 
28. 

Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
broj 6/01. i 7/01) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 8. sjednici, održanoj 16. ožujka 
2006. donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o obnavljanju potpisivanja Povelje o 
prijateljstvu Grada Paga i Grada Križevaca 

I. 
 
 Gradsko vijeće Grada Križevaca 
prihvaća obnavljanje potpisivanja Povelje o 
prijateljstvu Grada Paga i Grada Križevaca, 
povodom obilježavanja 30-te obljetnice 
bratimljenja, a u znak dugogodišnjem 
prijateljstvu i aktivnostima usmjerenim ka 
daljnjem jačanju međusobne suradnje.  
 

II. 
 

 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada 
Križevaca da potpiše Povelju o prijateljstvu 
koja je sastavni dio ovoga Zaključka. 
 

III. 
 

Povelju o prijateljstvu gradonačelnici 
Grada Paga i Grada Križevaca potpisati će 
prigodom obilježavanja Dana Grada Paga, 30. 
ožujka 2006. godine odnosno Dana Grada 
Križevaca, 24. travnja 2006. godine. 

 
IV. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 

KLASA: 900-01/06-01/01 
URBROJ: 2137/02-06-1 
Križevci, 16. 03. 2006. 
     
                PREDSJEDNICA 
        Tihana Kraljić, dipl.oec.,v.r. 
 
29. 
 

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta 
Pučkog otvorenog učilišta Križevci 
 

I. 

 Daje se suglasnost na Izmjenu Statuta 
Pučkog otvorenog učilišta Križevci KLASA: 
612-01/06-01/06, URBROJ: 2137/02-03-06-1 
od 09. 03. 2006. godine . 

Izmjena Statuta sastavni je dio ovog 
Zaključka. 



Stranica 160                    SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACA           Broj  2/2006. 

II. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 612-01/06-01/06 
URBROJ: 2137/02-06-2 
Križevci, 16. 03. 2006.  
   
                            PREDSJEDNICA 
               Tihana Kraljić, dipl.oec.,v.r.     
 
 
30.       

Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
broj 6/01. i 7/01.), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 8. sjednici, održanoj 16. ožujka 
2006., donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
stambeno-komunalnih djelatnosti  

za 2005. godinu 
 
I. 
 

 Usvajaju se Izvješća o izvršenju 
Programa za 2005. godinu i to: 
 
 a) stambeno-komunalnih djelatnosti i 
uređenja prostora na području Grada 
Križevaca za 2005. godinu, 
 b) gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u Gradu Križevcima 
za 2005. godinu, 
 c) održavanja komunalne infrastrukture 
na području Grada Križevaca u 2005. godini. 
 

II. 
 
 Ovaj Zaključak objavit će se u 
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 363-01/06-01/18 
URBROJ: 2137/02-02-06-2 
Križevci, 16. 03. 2006. 
 

PREDSJEDNICA 
        Tihana Kraljić,dipl.oec.,v.r. 
 
 
 
 
 

31.  
Na temelju članka 18. Statuta Grada 

Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
broj 6/01. i 7/01.), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 8. sjednici, održanoj 16. ožujka 
2006., donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Financijskih planova dječjih vrtića s 
područja Grada Križevaca za 2005. godinu 

 
I. 

 Usvajaju se Izvješće o ostvarenju 
Financijskih planova dječjih vrtića s područja 
Grada Križevaca za 2005. godinu i to: 
    
    a)  Dječjeg vrtića Križevci 
    b)  Dječjeg vrtića «Zraka sunca» ,  
    c)  Dječjeg vrtića Svetog Josipa. 
     

II. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 

KLASA: 601-01/06-01/03 
URBROJ: 2137/02-07-2 
Križevci, 16. 03. 2006. 
 
        PREDSJEDNICA 
  Tihana Kraljić,dipl.oec.,v.r. 
         
32.  

Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
broj 6/01. i 7/01.), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 8. sjednici, održanoj 16. ožujka 
2006., donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa 
rada i Financijskog plana ustanova u kulturi 
na području Grada Križevaca za 2005. 
godinu 

I. 
 Usvajaju se Izvješća o ostvarenju 
Programa rada i Financijskog plana ustanova u 
kulturi na području Grada Križevaca za 2005. 
godinu i to: 
  
            a) Pučkog otvorenog učilišta Križevci, 
            b) Gradske knjižnice "Franjo Marković"  
                 Križevci,  
            c) Gradskog muzeja Križevci, 
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II. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 

KLASA: 612-01/06-01/07 
URBROJ: 2137/02-06-2 
Križevci, 16. 03. 2006.  
                 PREDSJEDNICA      
                    Tihana Kraljić,dipl.oec.,v.r. 
33. 
 

Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
broj 6/01. i 7/01.), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 8.  sjednici, održanoj 16, ožujka 
2006., donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa 
rada i Financijskog plana za 2005. godinu 
 

I. 
 

 Usvajaju se Izvješća o ostvarenju 
Programa rada  i Financijskog plana za 2005. 
godinu i to: 
  
            a) Javne vatrogasne postrojbe Grada  

    Križevaca,  
            b) Zajednice športskih udruga Križevci, 
            c) Zajednice tehničke kulture Križevci 
            d) Vatrogasne zajednice Grada  
                 Križevaca, 
    

II. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 

KLASA: 214-01/06-01/01 
URBROJ: 2137/02-06-2 
Križevci, 16. 03. 2006. 
 
  PREDSJEDNICA 
        Tihana Kraljić,dipl.oec.,v.r. 
 
 
 
34.  
 

Na temelju članka 18. točke 8. Statuta 
Grada Križevaca (»Službeni vjesnik Grada 
Križevaca«, broj 6/01 i 7/01), Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 8. sjednici održanoj 16. 
ožujka 2006., donijelo je  

 
R J E Š E N J E 

o razrješenju zamjenika gradonačelnika 
Grada Križevaca 

 
I. 

 Razrješuje se Goran Gregurek 
dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada 
Križevaca, na osobni zahtjev. 
 

II. 

 Ovo Rješenje objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca". 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 080-01/06-01/05 
URBROJ: 2137/02-06-1 
Križevci, 16. 03. 2006. 
 
                   PREDSJEDNICA 
                                 Tihana Kraljić,dipl.oec.,v.r. 

 
35. 

Na temelju članka 18. točke 7. Statuta 
Grada Križevaca (»Službeni vjesnik Grada 
Križevaca«, broj 6/01. i 7/01.), Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 8. sjednici održanoj 16. 
ožujka 2006., donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
o izboru  zamjenice gradonačelnika  Grada 

Križevaca 
 

I. 
 
 Za zamjenicu gradonačelnika Grada 
Križevaca koja je ujedno i zamjenica 
predsjednika Gradskog poglavarstva, izabire 
se 

BRANKA ŠPOLJAR iz Križevaca, za 
područje društvenih djelatnosti. 
 

II. 
 

 Ovo Rješenje objavit će se u 
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 080-01/06-01/06 
URBROJ: 2137/02-06-1 
Križevci, 16. 03. 2006. 
            

      PREDSJEDNICA 
  Tihana Kraljić, dipl.oec.,v.r. 
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AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA 
 
 
17. 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 
3/99.), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca 
na 13. sjednici održanoj  16. veljače 2006., 
donijelo je sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Ugovora o osnivanju prava 

građenja 
 
 1. Prihvaća se tekst Ugovora o 
osnivanju prava građenja na zemljištu u 
vlasništvu Grada Križevaca, a koji regulira 
način i uvjete prava građenja na zemljištu u 
vlasništvu Grada Križevaca, a u korist Doma 
zdravlja Koprivničko-križevačke županije kao 
nositelja prava građenja, a odnosi se zemljište 
u Križevcima u Zagrebačkoj ulici, koje će služiti 
za parkiralište i pristupne prometnice za 
potrebe Ispostave Doma zdravlja Križevci. 
 
 2. Daje se ovlast gradonačelniku 
Grada Križevaca, da u ime davatelja prava 
građenja zaključi Ugovor iz točke 1. ovog 
Zaključka. 

 
3. Ovaj Zaključak objavit će se u " 

Službenom vjesniku Grada Križevaca". 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 363-01/06-01/11 
URBROJ: 2137/02-06/1  
Križevci, 16. veljače 2006. 
     
                   PREDSJEDNIK 
                   Branko Hrg, v.r. 
 
18. 

Na temelju članka 10. stavka 7. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» broj 33/01. i 
60/01.), Gradsko poglavarstvo Grada 
Križevaca na 13. sjednici održanoj 16. veljače 
2006., donijelo je sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
o odobrenju korištenja grba Grada 

Križevaca 
 

1. Udruzi invalida Križevci, odobrava 
se korištenje grba Grada Križevaca, koji će 
Udruga prvenstveno rabiti na članskim 
iskaznicama članova spomenute Udruge  i 
ostalim pisanim materijalima (pozivnice, 
plakati, programi) vezanim na korespondenciju 
i poslovanje Udruge. 

 
2. Ovaj Zaključak objavit će se u 

«Službenom vjesniku Grada Križevaca» 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 017-01/06-01/01 
URBROJ: 2137/02-06-1 
Križevci, 16. 02. 2006.  
 
   PREDSJEDNIK 
               Branko Hrg,v.r.  
 
 
19. 
 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj 
nabavi ("Narodne novine", broj 117/01., 
197/03. i 92/05.), članka 6. Uredbe o postupku 
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti 
("Narodne novine", broj 14/02.) i članka 33. 
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik 
Grada Križevaca", broj 6/01. i 7/01.), Gradsko 
poglavarstvo Grada Križevaca na 13.  sjednici, 
održanoj 16. veljače  2006., donijelo je 
 

O D L U K U 
o razrješenju i imenovanju voditelja 
Stručnog povjerenstva za pripremu i 
provedbu postupka nabave 
 

Članak 1. 

 GORAN GREGUREK iz Križevaca, 
razrješuje se dužnosti voditelja Stručnog 
povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave prema Planu nabave za vrijednosti 
veće od 200.000,00 kuna i za nabavu roba, 
radova i usluga male vrijednosti. 
 

Članak 2. 

 DRAGUTIN GUZALIĆ iz Križevaca, 
imenuje se za voditelja Stručnog povjerenstva 
za pripremu i provedbu  postupka nabave 
prema Planu nabave za vrijednosti veće od 
200.000,00 kuna i za nabavu roba, radova i 
usluga male vrijednosti. 
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Članak 3. 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 400-01/05-01/44 
URBROJ: 2137/02-02-06-2 
Križevci, 16. 02. 2006., 
 
                        PREDSJEDNIK 
           Branko Hrg,v.r. 
 
 
20. 
 
 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 14. sjednici, održanoj 09. ožujka 
2006., donijelo je sljedeći 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prodaji građevinskog zemljišta u k.o. 

Gregurovec 
 
I. 
 

 Grad Križevci prodaje Slavoljubu 
Dubravecu iz Beketinca 2, novoformiranu čest. 
kat. br. 2158/4, put poljski ONI, Popis I, 
površine 288 čhv, k.o. Gregurovec, vlasništvo 
Grada Križevaca, sukladno parcelacijskom 
elaboratu. 

II. 

 Kupoprodajna cijena zemljišta iz točke 
I. ovog Zaključka iznosi 2.592,50 kuna. 
 

III. 

 Kupac plaća kupoprodajnu cijenu 
zemljišta u Proračun Grada Križevaca u roku 8 
dana od dana potpisivanja kupoprodajnog 
ugovora. 

IV. 

 Kupac pored kupoprodajne cijene 
zemljišta plaća porez na promet nekretnina, te 
ostale pristojbe u postupku prijenosa 
nekretnine na svoje ime. 
 

 

 

V. 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 940-01/06-01/05 
URBROJ: 2137/02-05-02-02 
Križevci, 09. 03. 2006. 
 
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg,v.r. 
 
 
21. 

Na temelju članka 35. 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. i 21. 
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" 
br. 3/99.), Gradsko poglavarstvo Grada 
Križevaca na 14. sjednici, održanoj 09.ožujka 
2006., donijelo je slijedeći 

 
 

Z A K L J U Č A K 
o zamjeni neizgrađenog građevinskog 

zemljišta u k.o. Križevci                                        
 
I. 

            Grad Križevci zamjenjuje neizgrađeno 
građevinsko zemljište, označeno kao  čest. kat. 
br. 1027/35 put Breza,  površine 108 m2, z. k. 
ul. 4482, vlasništvo Grada Križevaca,                    
sa zemljištem  označenim kao čest. kat. br. 
1884/2  oranica Tomislavova, površine 458 
m2, vlasništvo Radić Marijana iz Križevaca, 
Ulica J. Buturca . 

 

II. 

             Zamjena zemljišta iz prethodne točke 
ovog Zaključka,   vrši se  s  na način 1m2,  za 
1m2 zemljišta,  a razlika u površini dviju 
čestica od 350 m2,  isplatiti će se  Radić 
Marijanu po cijeni od 80,00kn/m2.  
 

III. 

              Svaka stranka u postupku zamjene 
nekretnina  je  obveznik  plaćanja poreza na 
promet za svoju nekretninu,  kao i zemljišno 
knjižni prijenos na vlastito ime. 
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IV. 

               Ovaj Zaključak objavit će se u  
«Službenom vjesniku Grada Križevaca.» 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

                                                                            
KLASA: 944-01/06-01/02                                                                     

                             Branko Hrg,v.r. URBROJ:2137/02-05-02-1                                                Križevci,   09.03.2006.                                                                                                                                                         23.      
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg,v.r. 
 
 
22. 
 

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. 
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
broj 3/99.), Gradsko poglavarstvo Grada 
Križevaca na 14. sjednici, održanoj 09. ožujka 
2006., donijelo je sljedeći 
 

 
Z A K L J U Č A K 

o utvrđivanju prestanka svojstva javnog 
dobra 

 
I. 
 

 Utvrđuje se prestanak svojstva javnog 
dobra na nekretnini označenoj kao čest. kat. 
br. 2158, Općenarodna imovina - ONI, upisana 
u Popisa I, k.o. Gregurovec. 
 

II. 
 

 Nekretnina iz točke I. ovog Zaključka 
prijenosi se i uknjižuje na ime vlasništva Grada 
Križevaca. 

III. 
 

 Na temelju ovog Zaključka u 
Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda 
Križevci, čestica iz točke I. ovog Zaključka, 
izdvaja se iz svojstva javnog dobra, te upisuje 
u novi z.k.ul. na ime vlasništva Grada 
Križevaca. 

IV. 
 

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

 
 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 940-01/06-01/05 
URBROJ: 2137/02-06-02-3 
Križevci, 09. 03. 2005. 
 
   PREDSJEDNIK 

 
Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 

Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99.), 
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 14. 
sjednici održanoj  9. ožujka  2006., donijelo je 
sljedeći 
 
     

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 
o smanjenju visine grobne naknade 

 
Gradsko poglavarstvo prima na znanje 

Informaciju Komunalnog poduzeća d.o.o. 
Križevci - izračun održavanja i uređenja 
gradskog groblja u Križevcima za 2006. godinu 
sa usporednim podacima, te se u sklopu toga 
prihvaća izmjena odnosno smanjenje visine 
grobne naknade koja bi umjesto dosadašnjih 
220,00 kuna godišnje po jednom grobnom 
mjestu, za 2006. godinu iznosila 170,00 kuna 
(sa PDV-om). 
 
 2. Ovaj Zaključak objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca". 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

KLASA: 363-01/06-01/20 
URBROJ: 2137/02-06-2 
Križevci, 09. 03. 2006. 
 

       PREDSJEDNIK 
        Branko Hrg,v.r. 
 
 
 
 
 Nakon uspoređivanja s izvornim 
tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o 
komunalnoj naknadi na području Grada 
Križevaca objavljenoj u "Službenom vjesniku 
Grada Križevaca" broj 8/05. od 09. studenog 
2005., te se daje 
 

I S P R A V A K 
Odluke o komunalnoj naknadi na području 

Grada Križevaca 
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 U članku 6. stavku 1. točki 6. umjesto 
koeficijenta namjene "Kn 7,00" treba stajati   
"- Kn 8,00". 
 
KLASA: 363-03/05-01/08 
URBROJ: 2137/02-02-05-2 
 
 
   TAJNICA GRADA 
  Ana Lukačić-Lojen,dipl.iur.,v.r. 
 
 
AKTI USTANOVA  
 

Na temelju članka 54. stavka 1. 
Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 
76/93., 29/97. i 47/99.) i članka 1. Zakona o 
pučkim otvorenim učilištima ("Narodne novine", 
broj 54/97., 5/98. i 109/99.), Upravno vijeće 
Pučkog otvorenog učilišta Križevci na sjednici 
održanoj 09. veljače  2006., uz suglasnost 
Gradskog vijeća Grada Križevaca KLASA: 
612-01/06-01/05, URBROJ: 2137/02-06-2 od 
16. ožujka  2006., donijelo je  

 
 

IZMJENU Statuta Pučkog otvorenog  
učilišta Križevci 

 
Članak 1. 

 
U Statutu Pučkog otvorenog učilišta 

Križevci ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
broj 5/94., 1/98. i 8/05.), članak 31. mijenja se i 
glasi: 

'' Za ravnatelja Učilišta može biti 
imenovana osoba koja ima visoku stručnu 
spremu iz područja društvenih ili humanističkih 
znanosti''. 
 

 
 
 

Članak 2. 
 

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju 
na snagu osmog dana od dana objave na 
Oglasnoj ploči Učilišta, a nakon što Gradsko 
vijeće Grada Križevaca dade svoju suglasnost  
te će se  objaviti u "Službenom vjesniku Grada 
Križevaca". 
 

KLASA: 612-01/06-01/05 
URBROJ: 2137/02-06-1 
Križevci, 16. 03. 2006.  
     
                   PREDSJEDNIK                          
             UPRAVNOG VIJEĆA 
            Tomislav Katanović,v.r. 

 


