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AKTI GRADSKOG VIJE ĆA 
 
 
36. 
 

Na temelju članka 4. i 11. Odluke o 
javnim priznanjima Grada Križevaca 
(«Službeni vjesnik Grada Križevaca», broj 
1/95.) i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
(«Službeni vjesnik Grada Križevaca», broj 
6/01., 7/01. i 2/06. ), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca, na 9. sjednici, održanoj  20. travnja 
2006., donijelo je 
 

O D L U K U  

o proglašenju po časnog gra đanina Grada 
Križevaca 

 

Članak 1. 
 

 Počasnim građaninom Grada 
Križevaca proglašava se prof. dr. sc. Valentin 
Puževski,  umirovljeni sveučilišni profesor 
pedagogijskih znanosti koji je život posvetio 
unapređivanju hrvatskoga školstva, a svojom 
je ljudskom zainteresiranošću i društvenim 
angažmanom uvijek okrenut promicanju 
ugleda Grada Križevaca u kojem je rođen i za 
koji je ostao vezan čitavog života. 
 

Članak 2. 
 

 Povelja o proglašenju počasnog 
građanina Grada Križevaca uručit će se na 
svečanoj sjednici Gradskog vijeća na Dan 
Grada 24. travnja 2006. godine. 
 

Članak 3. 
 

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

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 060-01/06-01/18 
URBROJ: 2137/02-06-1 
Križevci, 20. travnja 2006. 
 
     
                  PREDSJEDNICA 
        Tihana Kraljić, dipl.oec.,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 

37. 
Na temelju članka 11. Odluke o javnim 

priznanjima Grada Križevaca («Službeni 
vjesnik Grada Križevaca», broj 1/95.) i članka 
18. Statuta Grada Križevaca («Službeni vjesnik 
Grada Križevaca», broj 6/01., 7/01. i 2/06. ), 
Gradsko vijeće Grada Križevaca, na 9. 
sjednici, održanoj  20. travnja 2006., donijelo je 
 
 

O D L U K U 

o dodjeli javnih priznanja Grada Križevaca 

 

Članak 1. 

 Povodom obilježavanja Dana Grada 
Križevaca, dodjeljuju se javna priznanja Grada 
Križevaca u 2006. godini i to: 
 

a) Plaketa Grada Križevaca  

1. Ivanu Katavi ću, dipl.oec. iz 
Križevaca, vlasniku i direktoru tvrtke  "K.T.C." 
d.o.o. Križevci, za gospodarsko promicanje 
Križevaca u Hrvatskoj i inozemstvu; 
 

2. Instruktažnom centru d.o.o. za 
obrazovanje, istraživanje i razvoj Križevci,  
uz 40-tu obljetnicu uspješnog poslovanja i 
izobrazbu stručnih kadrova za potporu 
križevačkog gospodarstva i šire; 

 
3. Dobrovoljnom vatrogasnom 

društvu Novaki Ravenski,  za dugogodišnje 
uspješno djelovanje u vatrogasnoj preventivi te 
za postignute iznimne rezultate na 
međunarodnom natjecanju vatrogasaca. 

 
b) Pismeno priznanje 

 
1. Draženku Kova čiću, 

međunarodnom nogometnom sucu iz 
Križevaca, za uspješan rad na razvoju športa u 
Gradu  i promicanju ugleda Grada Križevaca; 

 
2. Tonku Mija ču, dr.med.  iz 

Križevaca, za iznimno uspješan dugogodišnji 
rad u zdravstvu i humanitarnim 
organizacijama; 

 
3. Zvonku Richteru  iz Križevaca, za 

izniman dugogodišnji doprinos hortikulturnom 
uređenju Grada, podizanju spomen obilježja 
hrvatskim domobranima te za doprinos u 
glazbenom životu grada; 

 
4. Stipi Stipi ću, dipl.ing.agronomije iz 

Križevaca, za promicanje  vinogradarstva i 
voćarstva u križevačkom kraju; 
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5. Vlč. Krešimiru Žini ću iz Križevaca, 
za uspješno promicanje Križevaca putem 
Hrvatske nogometne reprezentacije katoličkih 
svećenika i uspješnu organizaciju  europskog 
prvenstva u našem gradu. 

 
Članak 2. 

Provođenje ove Odluke povjerava se 
gradonačelniku Grada Križevaca i predsjednici 
Gradskog vijeća .    
 

Članak 3. 

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

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 

 
 

KLASA: 060-01/06-01/10 
URBROJ: 2137/02-06-1 
Križevci, 20. travnja 2006. 
      
       PREDSJEDNICA 
            Tihana Kraljić,dipl.oec.,v.r. 
 
 
38. 
 

Na temelju članka 9. i 18. Statuta 
Grada Križevaca («Službeni vjesnik Grada 
Križevaca», broj 6/01., 7/01. i 2/06.), Gradsko 
vijeće Grada Križevaca na 9. sjednici  održanoj 
20. travnja 2006., donijelo je 
 

O D L U K U  
o javnim priznanjima Grada Križevaca 

 
 

I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Ovom se Odlukom utvrđuju vrste 
javnih priznanja Grada Križevaca (u daljnjem 
tekstu: javna priznanja), te se uređuju uvjeti i 
postupak njihove dodjele.  
 

Članak 2. 
 

 Javna se priznanja mogu dodjeljivati 
građanima Grada Križevaca i drugim 
osobama, njihovim udrugama, jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim 
zajednicama i drugim pravnim osobama, za 
uspjehe u radu i djelovanju kojima doprinose 
razvoju i ugledu Grada Križevaca i pojedinih 

njegovih djelatnosti te u znak počasti i 
zahvalnosti. 
 Javna se priznanja mogu dodjeljivati i 
državljanima drugih zemalja, prijateljskim 
gradovima i međunarodnim organizacijama 
drugih država. 
 
II. VRSTE I UVJETI ZA DODJELU  
    JAVNIH PRIZNANJA 
 

Članak 3. 

 Javna priznanja su: 
 1. Proglašenje počasnim građaninom, 
 2. Nagrada za životno djelo, 
 3. Plaketa , 
 4. Priznanje. 
 

Članak 4. 
 

 Počasnim građaninom Grada 
Križevaca može se proglasiti posebno 
zaslužna osoba, koja je svojim radom dala 
doprinos gospodarskom, kulturno-povijesnom 
ili općenito društvenom probitku, odnosno 
promicanju ugleda i položaja Grada Križevaca, 
te za razvoj Grada Križevaca ili pojedinih 
njegovih djelatnosti. 
 Počasnim građaninom Grada 
Križevaca može se proglasiti i osoba koja je 
životom i radom povezana s Gradom 
Križevcima, te je posebno zaslužna za Grad 
Križevce i Republiku Hrvatsku u promicanju 
njezinog suvereniteta i samostalnosti. 
 Počasnom građaninu Grada Križevaca 
dodjeljuje se posebna povelja Grada. 
 

Članak 5. 
 

 Nagrada za životno djelo dodjeljuje se 
pojedincima s područja Grada Križevaca za 
najviše zasluge na području znanosti, 
gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, 
športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih 
područja društvenog života Grada Križevaca. 
 Nagrada za životno djelo dodjeljuje se 
u obliku povelje i novčane nagrade u iznosu od 
tri prosječne mjesečne plaće u Republici 
Hrvatskoj u prethodnoj godini.   

Svake godine može se dodijeliti jedna 
nagrada za životno djelo. 
 Nagrada za životno djelo može se 
dodijeliti samo jedanput istoj osobi. 
 

Članak 6. 
 

 Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje se 
fizičkim odnosno pravnim osobama za iznimna 
postignuća, te promicanje znanosti, 
gospodarstva, prosvjete, umjetnosti, športa, 
zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja 
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društvenog života Grada Križevaca, te za 
trajnu, opće priznatu djelatnost kojom se 
znatno doprinosi razvoju Grada Križevaca u 
zemlji i inozemstvu.  
 Plaketa grada Križevaca je u obliku 
povijesnog grba Grada Križevaca. 
 Svake godine mogu se dodijeliti do tri 
plakete.  

Članak 7. 
 

 Priznanje Grada Križevaca se 
dodjeljuje za postignute višegodišnje uzorne 
uspjehe u radu kao i za iznimno postignuće u 
prethodnoj godini. 
 Priznanje se dodjeljuje kao diploma. 
 Svake godine može se dodijeliti do pet  
priznanja. 

Članak 8. 
 

 Uvjeti  za dodjelu javnih priznanja su:  
a) za pojedince:  

                - da se radi o istaknutim 
pojedincima, koji su svojim kontinuiranim 
radom iz pojedinih područja dali izniman 
doprinos u promicanju Grada Križevaca ,  
                - da se radi o pojedincima koji u 
svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled 
uzorna radnika i stručnjaka, te čestita čovjeka i 
građanina, 
 
           b)  za pravne osobe;  
       - da su ostvarile iznimne poslovne i 
druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom  
gospodarskom i društvenom razvitku Grada 
Križevaca te dale doprinos promicanju ugleda 
Grada Križevaca. 
 
 
III. POSTUPAK DODJELE JAVNIH  
     PRIZNANJA 
 

Članak 9. 
 

 Postupak za dodjelu javnih priznanja 
pokreće svake godine Odbor za dodjelu javnih 
priznanja (u daljnjem tekstu: Odbor), najkasnije 
do 1.ožujka, upućivanjem 
 
 javnog poziva (obavijesti) svim ovlaštenim 
predlagateljima za dostavu prijedloga za 
dodjelu javnih priznanja. 
 Ovlašteni predlagatelji smatraju se: 
članovi Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog 
vijeća, Gradsko poglavarstvo, gradonačelnik, 
tijela mjesne samouprave, građani, udruge 
građana, trgovačka društva, ustanove, političke 
stranke, vjerske zajednice i druge osobe. 
 Javni poziv objavljuje se i u medijima 
koje odredi Odbor. 

 Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja 
dostavljaju se Odboru, najkasnije do 31. 
ožujka. 

Članak 10. 
 

 Prijedlog za dodjelu javnog priznanja 
mora biti pismeno obrazložen i sadržavati: 
 a) za pojedince: životopis kandidata,  
tijek njegovog rada i ostvarene rezultate, 
 b) za pravne osobe: osnovne podatke 
o ustroju i djelatnosti te ostvarene rezultate 
rada. 
 Uz prijedlog se prilaže potrebna 
dokumentacija. 
 Na zahtjev Odbora predlagatelj je 
dužan dostaviti dopunske podatke i 
dokumentaciju. 
 

Članak 11. 

 
Nakon provedene rasprave o 

podnijetim prijedlozima, Odbor utvrđuje 
prijedlog Odluke za dodjelu  javnih priznanja 
koji upućuje Gradskom vijeću na donošenje. 

 Gradsko  vijeće odlučuje isključivo o 
prijedlozima Odbora. 

 
Članak 12. 

 
Javna se priznanja dobitnicima 

uručuju, u pravilu, na svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća prigodom Dana Grada 
Križevaca. 
 Javna priznanja uručuju gradonačelnik 
i predsjednik Gradskog vijeća. 
 

Članak 13. 
 

 Oblik, sadržaj i opis javnih priznanja te 
druga pitanja koja su važna za javna priznanja  
utvrđuje Odbor. 
 Za izradu idejnog rješenja pojedinog 
javnog priznanja Odbor može raspisati javni 
natječaj, odnosno zatražiti mišljenje stručnih 
osoba. 

Članak 14. 
 

 O javnim priznanjima vodi se posebna 
evidencija u Stručnoj službi Grada . 
 

Članak 15. 
 

 Stručne i administrativne poslove za 
Odbor obavlja Stručna služba Grada, a 
financijsko-računovodstvene Upravni odjel za 
gospodarstvo i financije. 
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Članak 16. 
 

 Sredstva za provedbu ove Odluke 
osiguravaju se u Proračunu Grada. 
 
IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 17. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima 
Grada Križevaca (Službeni vjesnik Grada 
Križevaca broj 1/95). 
 

Članak 18. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 061-01/06-01/01 
URBROJ: 2137/02-06-1 
Križevci, 20. travnja 2006. 
     
   PREDSJEDNICA 
                   Tihana Kraljić,dipl.oec.,v.r. 
 
 
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA 
 
24. 
 

Na temelju članka 56. stavka 4. Statuta 
Grada Križevaca (''Službeni vjesnik Grada 
Križevaca'', broj 6/01., 7/01. i 2/06.) i članka 3. 
stavka 1. Odluke o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti 
(''Službeni vjesnik Grada Križevaca'', broj 
2/02.) Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca 
je na 16. sjednici, održanoj 19. travnja  2006., 
donijelo 
 

O D L U K U 

o raspisivanju izbora za članove vije ća 
mjesnih odbora i vije ća gradskih četvrti 

 

I. 

Raspisuju se izbori za članove vijeća 
mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na 
području Grada Križevaca. 

 
II. 

 
Za dan provedbe izbora određuje se 

nedjelja 21. svibnja 2006. godine. 
 

 

III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u ''Službenom 
vjesniku Grada Križevaca. 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 013-01/06-01/01 
URBROJ: 2137/02-06-1 
Križevci, 19. 04. 2006. 

                      PREDSJEDNIK 
            Branko Hrg,v.r. 

 
 
25. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), 
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 16. 
sjednici, održanoj  19. travnja  2006., donijelo 
je sljedeći 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o dodjeli Zahvalnica Gradskog 
poglavarstva Grada Križevaca 

 
 
I. 
 

 Gradsko poglavarstvo Grada 
Križevaca dodjeljuje Zahvalnice: 
  

1. ZAJEDNICI SAVEZA OSOBA S 
INVALIDITETOM HRVATSKE, za 
pružanje stručne pomoći u 
promicanju unapređenja kvalitete 
življenja osoba s invaliditetom na 
području Grada Križevaca, 

 
2. HEP-POGONU KRIŽEVCI, za 

pružanje potpore u organizaciji 
dobrotvornih, kulturnih i drugih 
manifestacija u Gradu te za brigu o 
kvalitetnoj opskrbi električnom 
energijom na području Grada 
Križevaca. 

 
II. 
 

Zahvalnice će se dodijeliti povodom 
obilježavanja Dana Grada Križevaca - 24. 
travnja ove godine, na svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća. 
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III. 
 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 060-01/06-01/02 
URBROJ: 2137/02-06-1 
Križevci, 19. 04. 2006.  
                           PREDSJEDNIK 

 Branko Hrg,v.r. 
 

26. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), 
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 16. 
sjednici održanoj  19. travnja  2006., donijelo je 
sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Prihvaća se tekst Ugovora o 
osnivanju prava građenja na zemljištu u 
vlasništvu Grada Križevaca, a čijim odredbama 
se osniva pravo građenja radi gradnje vanjskih 
športskih igrališta za potrebe izvođenja 
nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenika 
križevačkih srednjih škola. 
 
 2. Pravo građenja osniva se na čest. 
kat. br. 735/4 park Ratarna površine 51,88 m2 i 
čest. kat. br. 737 Put Ratarna površine 936 
m2, obje upisane u z.k.ul.7860 k.o. Križevci, 
vlasništvo Grada Križevaca. 
 
 3. Daje se ovlast gradonačelniku 
Grada Križevaca da u ime Grada zaključi 
Ugovor iz točke 1. ovog Zaključka sa 
Gimnazijom Ivana Zakmardija Dijnakovečkoga 
Križevci kao nositeljem prava građenja. 
 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 363-01/06-01/30 
URBROJ: 2137/02-06-2 
Križevci, 19. 04. 2006. 
     
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg,v.r. 
 
 
 

27. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), 
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 16. 
sjednici, održanoj  19. 04. 2006., donijelo je 
slijedeći 

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Sukladno odredbama Zakona o 

Proračunu, Branko Hrg, gradonačelnik Grada 
Križevaca određuje se za naredbodavatelja za 
izvršenje Proračuna Grada Križevaca, koji je 
ujedno i potpisnik po žiro računu Proračuna 
Grada Križevaca. 

 
2. Isto tako, osim gradonačelnika kao 

potpisnika, Gradsko poglavarstvo određuje  još 
tri potpisnika po žiro računu Proračuna Grada 
broj 2340009-1821400000 i to: 

 
1. Tihanu Kraljić, predsjednicu 
       Gradskog vijeća, 
2. Branku Špoljar, zamjenicu 

gradonačelnika 
3. Dragutina Guzalića, zamjenika 

gradonačelnika. 
 

3. Stupanjem na snagu ovog Zaključka 
stavlja se izvan snage Zaključak Gradskog 
poglavarstva koji je donijet na 1. sjednici 
održanoj 21. lipnja 2005. godine i objavljen u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca", broj 
6/05.). 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 400-01/06-01/16 
URBROJ: 2137/02-06-2 
Križevci,  19. 04. 2006.   
              PREDSJEDNIK 
              Branko Hrg,v.r. 
 
28. 
 

Na temelju članka 56. stavka 5. Statuta 
Grada Križevaca (''Službeni vjesnik Grada 
Križevaca'', broj 6/01., 7/01. i 2/06.) i članka 5. 
stavka 1. Odluke o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti 
(''Službeni vjesnik Grada Križevaca'', broj 
2/02.) Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca 
je na 16. sjednici, održanoj 19. travnja  2006., 
donijelo 
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R J E Š E N J E 

o imenovanju članova Gradskog izbornog 
povjerenstva za izbor članova vije ća 

mjesnih odbora i vije ća gradskih četvrti na 
podru čju Grada Križevaca 

 

I. 

U Gradsko izborno povjerenstvo za 
izbor članova  vijeća mjesnih odbora i vijeća 
gradskih četvrti na području Grada Križevaca 
imenuju se: 

 
1.Marija Petra Sokač,  za predsjednika 
   Dubravka Srečec-Fletko, za zamjenika 
   predsjednika, 

 
2.Marijan Vrbančić, za člana 
   Ivana Munta, za zamjenika člana, 

 
3.Marija Brlić, za člana 
  Matija Čupen, za zamjenika člana. 

 
II. 

 
Gradsko izborno povjerenstvo za izbor 

članova  vijeća mjesnih odbora i vijeća 
gradskih četvrti na području Grada Križevaca: 
imenuje Povjerenstvo za izbor članova vijeća 
mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti i 
nadzire njihov rad; propisuje obrasce u 
postupku kandidiranja i provedbi izbora; donosi 
obvezatne upute za rad izbornog 
povjerenstava i utvrđuje kalendar izbornih 
radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog 
održavanja, sukladno Zakonu i Statutu Grada; 
rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u 
postupku kandidiranja i izbora članova vijeća 
mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti; obavlja 
i druge poslove u skladu s zakonom i Statutom 
Grada. 

III. 
 

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

 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 

KRIŽEVACA 
 

KLASA: 013-01/06-01/01 
URBROJ: 2137/02-06-2 
Križevci, 19. 04. 2006. 

                                                                                                           
PREDSJEDNIK 

   Branko Hrg,v.r. 
 
 
 

 
29. 

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 16. sjednici, održanoj 19. 04. 
2006., donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

o prodaji  neizgra đenog gra đevinskog 
zemljišta u N. Tesle u Križevcima 

                                                                  
I. 

            Grad Križevci, prodaje  Poljocentru 
d.o.o. ,  Križevci, neizgrađeno građevinsko 
zemljište, i to: 

1. čest. kat. br. 1469/3, put u Koruškoj, 
površine 62 m2, 

2. čest. kat br. 1471/3, put Koruška,  
površine  35 m2, i 
 3. čest. kat. br. 1471/8 put Koruška, 
površine 89 m2, (sveukupno 186m2) sve tri 
upisane u z. k.ul  7860,   k.o. Križevci, 
vlasništvo Grada Križevaca. 
               

II. 
            Kupoprodajna cijena zemljišta iz točke I 
ovog Zaključka iznosi  85,00 kn/m2, odnosno 
ukupno 15.810,00  kn. 

 
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 
nekretnina na  svoje ime 
 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

                                                                                                                 
KLASA: 944-01/06-01/08                                                                              
URBROJ: 2137/02-06-02-3                                                                               
Križevci, 19.04.2006             .                                                                                                                                                                                                                                               
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg,v.r.  
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30. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), 
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 16. 
sjednici održanoj  19. travnja  2006., donijelo je 
sljedeći 
 
     

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

o prihva ćanju Ugovora o povjeravanju 
komunalnih poslova 

 
 
 1. Prihvaća se tekst Ugovora 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, koji se zaključuje na dvije 
godine. 
 
 2. Daje se ovlast gradonačelniku 
Grada Branku Hrgu, da u ime Grada sa 
Veterinarskom stanicom - NOVA d.o.o. 
Koprivnica, zaključi Ugovor iz točke 1. ovog 
Zaključka. 
 
 3. Ovaj Zaključak objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca". 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 363-01/06-01/02 
URBROJ: 2137/02-04-2 
Križevci,  19. 04. 2006. 
     
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg,v.r. 
 
 
31. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), 
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 16. 
sjednici održanoj  19. travnja  2006., donijelo je 
sljedeći 
 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 
o podzakupu objekta Kuglane 

 
 

1. Sukladno točki VIII. Ugovora o 
zakupu poslovnog prostora gradskih bazena i 
Kuglane zaključenog između Grada Križevaca 
i tvrtke BORŠO-KS d.o.o. iz Zeline, Grad 

Križevci kao vlasnik  opisanih nekretnina daje 
suglasnost spomenutoj tvrtki da dio 
zakupljenog prostora objekta Kuglane, od cca 
20 m2, dade u podzakup tvrtki Sportsko 
klađenje Gera d.o.o. iz Đakova. 
  
 2. Ovaj Zaključak objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca" 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 372-03/06-01/04 
URBROJ: 2137/02-06-1 
Križevci, 19. 04. 2006.   
                              PREDSJEDNIK 
        Branko Hrg,v.r. 
 
32. 
 

Na temelju članka 5. Odluke o 
ugostiteljskoj djelatnosti (''Službeni vjesnik 
Grada Križevaca'', broj 1/98. i 2/98.), te članka 
20. i 21. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
Grada Križevaca (''Službeni vjesnik grada 
Križevaca'', broj 3/99.) Gradsko poglavarstvo 
Grada Križevaca, sukladno provedenoj 
telefonskoj anketi dana 26. travnja 2006., 
donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 

o odre đivanju druga čijeg po četka radnog 
vremena ugostiteljskog objekta 

 
I. 

Gradsko poglavarstvo Grada 
Križevaca, po prethodnom zahtjevu Jasminke 
Oremuš iz Narte 146, određuje drugačiji 
početak radnog vremena u ugostiteljskom 
objektu Zalogajnica ''JAN'' u Križevcima, 
Tomislavova bb, tako da se za spomenuti 
ugostiteljski objekt određuje početak radnog 
vremena  od 5 sati.  
 

II. 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 335-01/06-01/01 
URBROJ: 2137/02-01-06-2 
Križevci, 26. 04. 2006.   
      
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg,v.r.  
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33.  
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), 
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 16. 
sjednici održanoj  19. travnja  2006., donijelo je 
sljedeći 
 
     

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

o zbrinjavanju komunalnog otpada sa 
podru čja Općine Kalnik na odlagalištu 

Ivančino brdo" u Križevcima 
 

 1. Prihvaća se odnosno daje 
suglasnost Općini Kalnik za zbrinjavanje 
komunalnog otpada na odlagalištu "Ivančino 
brdo" u Križevcima. 
 
 2. Gradsko poglavarstvo Grada 
Križevaca prihvaćajući zahtjev Općine Kalnik, 
prvenstveno se rukovodilo time, da je 
zbrinjavanje komunalnog otpada na području 
Grada Križevaca, sada samo privremeno 
rješenje, a količina smeća neće biti takva da bi 
bila od utjecaja na znatnije povećanje otpada  
na odlagalištu  
"Ivančino brdo". 
 
 3. Osim razloga opisanih u točki 2. 
ovog Zaključka, kao najbitnije treba istaći da se 
na području Općine Kalnik, nalazi izvorište i 
vodosprema regionalnog vodoopskrbnog 
sustava "Vratno", koji sustav snabdijeva i 
područje Grada Križevaca, te će se 
odlaganjem komunalnog otpada u Križevcima 
spriječiti bacanje i odlaganje otpada po 
šumama i vodotocima i s tim u svezi spriječiti 
zagađenje izvorišta i okoliša. 
 
 4. Ujedno se konstatira da su tijela 
Općine Kalnik i Komunalno poduzeće d.o.o. 
Križevci, usuglasili način i cijenu odvoza 
komunalnog otpada na odlagalište "Ivančino 
brdo" u Križevcima. 
 5. Ovaj zaključak objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca". 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 363-01/06-01/15 
URBROJ: 2137/02-0-06-1 
Križevci, 19. 04. 2006. 
     
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg,v.r. 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


