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AKTI GRADSKOG VIJEĆA 
 
33. 
 

Na temelju članka 125. Zakona o 
proračunu ("Narodne novine", broj 96/03) i 
članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
6/01, 7/01 i 2/06), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 18. sjednici održanoj 30. 
kolovoza 2007., donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna Grada Križevaca  

za  prvo  polugodište 2007. godine 
 

I. 
 

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Grada Križevaca za  
prvo  polugodište 2007. godine i to: 

 
                    Planirano  Ostvareno 

           za 2007            I - VI 2007.                                                                                           
. 
1. Račun prihoda i rashoda 
 - Prihodi    
 44.103.787,00        17.683.753,64 
 - Prihodi od prodaje nefinan. 
    imovine   
              2.640.000,00         1.796.072,84 
- Rashodi  
           32.109.187,00       13.034.603,32 
- Rashodi za nefinan. 
   imovinu 
           21.656.600,00         1.741.116,38 
- Razlika (višak/manjak)   
           - 7.022.000,00          4.704.106,78 
 
2. Raspoloživa sredstva iz  
     prethodnih godina   

   9.122.000,00                       0,00 

3. Račun zaduživanja/financiranja 
- primici od finan. imov. 
   i zaduživanja                     
                      0,00                       0,00 
 

- izdaci za financijsku  imovinu i 
  otplate zajmova    
   2.100.000,00      943.147,80 
- neto zaduživanje/financiranje 
 - 2.100.000,00   -  943.147,80   
- višak/manjak, raspoloživa sred.iz 
   prethod. god. i neto zaduž./fin. 
            -           + 3.760.958,98 
4. Ukupno Proračun Grada   

- Ukupni prihodi  
           46.743.787,00   19.479.826,48 
- Prenesena sredstva iz preth.godine 
              9.122.000,00              - 
- Ukupni izdaci  
            55.865.787,00   15.718.867,50 
- Razlika višak/manjak  
                     -                 3.760.958,98. 

 
II. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 400-01/07-01/14 
URBROJ: 2137/02-01-07-1 
Križevci, 30. 08. 2007. 
       
                     PREDSJEDNICA 
                          Tihana Kraljić,dipl.oec,v.r. 
 
 
34. 
 

Na temelju članka 125. Zakona o 
proračunu ("Narodne novine", broj 96/03) i 
članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
6/01, 7/01 i 2/06), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 18. sjednici održanoj 30. 
kolovoza 2007., donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o usvajanju Konsolidiranog 
polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Grada Križevaca za  prvo  
polugodište 2007. godine 
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I. 
 

Usvaja se Konsolidirani 
polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Grada Križevaca za  prvo  
polugodište 2007. godine i to: 

 
 Planirano  Ostvareno 

        za 2007.                 I - VI 2007.                                                                                            
 

1. Ukupno Konsolidirani proračun Grada 

- Ukupni prihodi 

             49.449.523,00        20.665.557,45 

- Prenesena sredst. iz  prethod. godine 

          9.122.000,00                  -       

- Ukupni izdaci  

         58.571.523,00      16.860.538,88        

- Razlika višak/manjak  

       -                 3.805.018,57. 

 
II. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 400-01/07-01/15 
URBROJ: 2137/02-01-07-1 
Križevci, 30. 08. 2007. 
     
           PREDSJEDNICA 
                     Tihana Kraljić,dipl.oec, v.r.      
 
 
35. 
 

Na temelju članka 47. Zakona o 
proračunu ("Narodne novine", broj 96/03) i 
članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
6/01, 7/01 i 2/06), Gradsko vijeće Grada 

Križevaca na 18. sjednici održanoj 30. 
kolovoza 2007., donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o usvajanju Polugodišnji izvještaj o 
korištenju proračunske zalihe  

Proračuna Grada Križevaca  za prvo 
polugodište 2007. godine 

 
I. 
 

 Usvaja se Polugodišnjeg izvještaja 
o korištenju proračunske zalihe Proračuna 
Grada Križevaca  za prvo polugodište 
2007. godine. 
 U razdoblju siječanj - lipanj 2007. 
godine iz sredstava Proračunske zalihe 
Proračuna Grada Križevaca utrošeno je 
72.223,97 kuna. 

 
II. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 400-01/07-01/10 
URBROJ: 2137/02-01-07-1 
Križevci, 30. 08. 2007. 
        
                   PREDSJEDNICA 
                       Tihana Kraljić, dipl.oec,v.r. 
 
 
 
36. 
 
 

Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 6/01., 7/01. i 2/06.), 
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 18. 
sjednici, održanoj 30. kolovoza 2007., 
donijelo je 
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Z A K L J U Č A K 

 
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji 

financijskih izvještaja i poslovanja 
 Grada Križevaca za 2006. godinu 

 
I. 

 
 Usvaja se Izvješće Državnog ureda 
za reviziju, Područnog ureda Koprivnica, 
KLASA: 041-01/07-01/273, URBROJ: 
613-08-07-6 od 4. srpnja 2007. o 
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i 
poslovanja Grada Križevaca za 2006. 
godinu 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
 
KLASA: 041-01/07-01/02 
URBROJ: 2137/02-07-1 
Križevci, 30. 08. 2007. 
 
     
       PREDSJEDNICA 
                     Tihana Kraljić,dipl.oec, v.r. 
 
37. 
 

Na temelju članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 6/01., 7/01. i 2/06.), 
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 18. 
sjednici, održanoj 30. kolovoza 2007., 
donijelo je 

 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o usvajanju Izvješća o radu i 
financijskom poslovanju Križevačkog 
poduzetničkog centra d.o.o. za razvoj 

poduzetništva u 2006. godini 
 

 
I. 

 
 Usvaja se Izvješće o radu i 
financijskom poslovanju Križevačkog 
poduzetničkog centra d.o.o. za razvoj 
poduzetništva u 2006. godini  
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 311-01/07-01/04 
URBROJ: 2137/02-07-1 
Križevci, 30. 08. 2007. 
 
          PREDSJEDNICA 
              Tihana Kraljić,dipl.oec, v.r. 

 
 
 

38. 
 
   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, 7/01 i 2/06) Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 18. sjednici održanoj 30. 
kolovoza 2007.  donijelo je 
 
 

O D L U K U 

o sklapanju Sporazuma o suradnji između 
Grada Križevaca i Općine Čitluk 

 
Članak 1. 

 
 Gradsko vijeće Grada Križevaca, 
radi daljnjeg razvoja prijateljskih veza, a 
temeljem obostranog razumijevanja, 
prihvaća uspostavljanje suradnje na 
području gospodarstva, kulture, prosvjete, 
športa i drugim područjima za koje se 
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ukaže zajednički interes, između Općine 
Čitluk u Republici Bosni i Hercegovini i 
Grada Križevaca u Republici Hrvatskoj. 
 

Članak 2. 
 

 Sporazum o suradnji između 
Općine Čitluk i Grada Križevaca sastavni 
je dio ove Odluke.  
 

Članak 3. 
 

 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada 
Križevaca da potpiše Sporazum o suradnji 
između Općine Čitluk i Grada Križevaca. 
 

Članak 4. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
 

KLASA: 910-01/07-01/01 
URBROJ: 2137/02-07-1 
Križevci, 30. 08. 2007. 
 
                          PREDSJEDNICA 
                  Tihana Kraljić, dipl.oec,v.r. 
 
 
39. 
 
 

SPORAZUM O SURADNJI 
 

između 
 

Općine Čitluk u Republici Bosni 
i Hercegovini 

i 
Grada Križevaca u Republici Hrvatskoj 
 
 
 
 

I. 
 

 Grad Križevci i Općina Čitluk 
uspostaviti će i razvijati međusobnu 
suradnju i prijateljstvo te poticati uzajamnu 
razmjenu i tako doprinositi probitku 
Križevaca i Čitluka.  
 

II. 
 

 Potpisnici Sporazuma izražavaju 
zajedničku želju za utemeljenjem suradnje 
na području gospodarstva, kulture, športa i 
svih drugih područja za koje se ukaže 
zajednički interes. 
 

III. 
 

 Gospodarska suradnja osobito će se 
razvijati razmjenom stečenih iskustava i 
znanja, stvaranjem zajedničkih projekata, 
nastupima na sajmovima i izložbama, kao i 
svim drugim sredstvima na osnovi 
partnerstva i obostrane koristi. 
 Posebno će se pokrenuti i razvijati 
suradnja na turističkom planu 
unapređenjem vjerskog i ruralnog turizma.  
 

IV. 
 

 Razmjenom kulturnih dobara i 
događanja te zajedničkim stvaranjem i 
djelovanjem, obogaćivat će se kulturni 
život. 
 Organiziranjem športskih susreta 
između športskih udruga razvijat će se 
športski duh i jačati zajedništvo. 
 

V. 
 

 Poticati će se i podržavati razmjenu 
posjeta različitih izaslanstava i grupa 
građana te će se takav oblik suradnje 
poticati i podržavati. Posebno će se 
ustrajati na poticanju i razvoju veza među 
mladim ljudima, njihovim udrugama i 
institucijama kao budućem mostu suradnje 
između Križevaca i Čitluka. 
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VI. 

 
 Grad Križevci i Općina Čitluk 
pridržavati 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. 
 

VII. 
 

 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. 
 

VIII. 
 

 Ovaj Sporazum stupa na snagu 
danom potpisivanja te će biti objavljen u 
''Službenom vjesniku Grada Križevaca''. 
  
     
        NAČELNIK 
              OPĆINE ČITLUK 
          Ivo Jerkić 
 

                             GRADONAČELNIK 
         GRADA KRIŽEVACA 
         Branko Hrg 
 
 
40. 
    

 Na temelju članka 4. Zakona o 
savjetima mladih („Narodne novine“, broj 
23/07) i članka 18. Statuta Grada 
Križevaca („Službeni vjesnik Grada 
Križevaca“), broj 6/01, 7/01 i 2/06), 
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 18. 
sjednici održanoj 30. kolovoza 2007., 
donijelo je 
 
 

O D L U K U 

O OSNIVANJU GRADSKOG 
SAVJETA MLADIH GRADA 

KRIŽEVACA 
 
 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Gradski 
savjet mladih Grada Križevaca (u daljnjem 
tekstu: Savjet mladih), utvrđuje se broj 
članova, uređuje način i postupak njihova 
izbora, djelokrug i način rada i utjecaja na 
rad Gradskog vijeća u postupku donošenja 
odluka i drugih akata od neposrednog 
interesa za rad Savjeta mladih, način 
financiranja rada i programa i način 
osiguranja uvjeta za njegov rad kao i ostala 
pitanja od značaja za rad Savjeta mladih. 
 Mladi, u smislu ove Odluke, su 
osobe s prebivalištem na području Grada 
Križevaca u dobi od petnaest (15) do 
dvadeset devet (29) godina života. 

 
Članak 2. 

Savjet mladih je savjetodavno tijelo 
Gradskog vijeća Grada Križevaca (u 
daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) koji 
svojim radom osigurava utjecaj mladih na 
donošenje odluka za razrješavanje njihovih 
problema i bolji položaj u lokalnoj sredini. 
 
II. SASTAV SAVJETA MLADIH 

Članak 3. 

Savjet mladih ima sedam članova, 
uključujući predsjednika i zamjenika 
predsjednika Savjeta mladih. 

 
III. IZBOR ČLANOVA SAVJETA 
MLADIH 
 

Članak 4. 

Gradsko vijeće bira  članove 
Savjeta mladih na temelju javnog poziva 
koji se objavljuje na web stranici Grada, 
Radio Križevcima i oglasnoj ploči Gradske 
uprave.  
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       Kandidate za članove Savjeta 
mladih predlažu udruge mladih i udruge 
koje se bave mladima, učenička vijeća i 
studentski zbor te drugi registrirani oblici 
organiziranja mladih sa sjedištem na 
području Grada . 

  
Članak 5. 

 Prijedlozi kandidata podnose se 
Odboru za izbor i imenovanja Gradskog 
vijeća (u daljnjem tekstu: Odbor) u skladu 
s uputama iz Javnog poziva i odredbama 
ove Odluke i Zakona o savjetima mladih. 
 Postupak po Javnom pozivu 
pokreće se danom stupanja na snagu ove 
Odluke. 
 Prijedlog mora sadržavati: ime i 
prezime kandidata, te njegovo prebivalište, 
datum i godinu rođenja, i obrazloženje 
prijedloga koji mora biti ovjeren od 
ovlaštene osobe predlagatelja. 

Odbor za izbor i imenovanja 
utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju 
uvjete za izbor u Savjet mladih i za koje je 
pravodobno podnijet potpun prijedlog u 
roku od 48 sati od isteka roka za dostavu 
prijedloga, te je objavljuje. 

Lista kandidata se objavljuje na 
oglasnoj ploči Gradske uprave, putem 
Radio Križevaca  i na web stranici Grada  
u roku od dva dana od utvrđivanja Liste 
kandidata.  
 Gradsko vijeće izabrati će članove 
Savjeta mladih u roku od 30 dana od dana 
objave liste kandidata. 
 

Članak 6. 

  Gradsko vijeće bira članove Savjeta 
mladih tajnim glasovanjem na način 
propisan Poslovnikom Gradskog vijeća. 

      Tajno glasovanje provodi se 
glasačkim listićem ovjerenim pečatom 
Gradskog vijeća.  

      Na glasačkom listiću su prezimena 
kandidata navedena abecednim redom, a 
glasuje se na način da se zaokruži redni 
broj ispred prezimena kandidata a najviše 
sedam. 

      U pripremi i postupku tajnog 
glasovanja predsjedniku Gradskog Vijeća 
pomaže tajnik Grada i dva člana koja 
izabere Gradsko vijeće. 

Za članove Savjeta su izabrani 
kandidati od rednog broja 1. do 7. na Listi 
dobivenih glasova.  

U slučaju da su dva ili više 
kandidata dobili isti broj glasova izbor se 
ponavlja među tim kandidatima na istoj 
sjednici. 

 
Članak 7. 

 
 Konstituirajuću sjednicu Savjeta 

mladih saziva i njome do izbora 
predsjednika Savjeta mladih predsjedava 
gradonačelnik Grada Križevaca. 

Na konstituirajućoj sjednici mora 
biti nazočna većina članova Savjeta 
mladih. 

Članak 8. 

Poslovnik o radu Savjeta mladih, 
kojim se uređuje način rada Savjeta 
mladih, te izbor predsjednika i njegovog 
zamjenika, donosi Savjet mladih većinom 
glasova svih članova Savjeta na 
konstituirajućoj sjednici. 

Predsjednika i zamjenika 
predsjednika Savjeta mladih biraju članovi 
Savjeta između sebe, na konstituirajućoj 
sjednici, sukladno Poslovniku o radu 
Savjeta mladih. 

 
Članak 9. 

Predsjednik Savjeta mladih 
predstavlja i zastupa Savjet mladih te 
obavlja druge poslove određene ovom 
Odlukom. Zamjenik predsjednika 
zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove 
spriječenosti ili odsutnosti.  
 

Članak 10. 

Predsjedniku Savjeta mladih, 
dostavlja se poziv i raspravni materijal za 
sjednice Gradskog vijeća na kojima može 
sudjelovati u radu, bez prava odlučivanja, 
kada su na dnevnom redu pitanja iz 
djelokruga Savjeta mladih. 
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IV. MANDAT ČLANOVA SAVJETA  
      MLADIH  
 

Članak 11. 

Članovi  Savjeta mladih biraju se 
na dvije godine. 

Gradsko vijeće razriješit će člana 
Savjeta mladih i prije isteka mandata ako 
neopravdano ne nazoči  na tri uzastopne 
sjednice Savjeta mladih, kad navrši trideset 
godina života, na osobni zahtjev te ako je 
pravomoćnom sudskom presudom osuđen 
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 
dužem od šest mjeseci. 

Ako Savjet mladih ostane trajno 
bez minimalnog broja članova potrebnih za 
donošenje odluka Gradsko vijeće raspušta 
Savjet mladih i u roku od 60 dana od dana 
donošenja odluke o raspuštanju Savjeta 
mladih pokreće postupak za izbor novih 
članova Savjeta mladih. 
 
V. DJELOKRUG I NAČIN RADA  
     SAVJETA MLADIH                   
 

Članak 12. 

 Savjet mladih: 
1. raspravlja o pitanjima značajnim 

za rad Savjeta mladih, 
2.raspravlja na sjednicama o 

pitanjima iz djelokruga rada Gradskog 
vijeća koja su od interesa za mlade, 

3. predlaže Gradskom vijeću 
donošenje odluka, programa i drugih akata 
od značaja za unapređenje položaja 
mladih, 

4. predlaže Gradskom vijeću 
raspravu o pojedinim pitanjima od značaja 
za mlade te način rješavanja navedenih 
pitanja, 

5. daje mišljenje Gradskom vijeću 
prilikom donošenja odluka, mjera, 
programa i drugih akata od osobitog 
značenja za mlade, 

6.sudjeluje u izradi i praćenju 
provedbe lokalnog programa djelovanja za 
mlade, 

7. izrađuje izvješća nadležnim 
tijelima o problemima mladih, a po potrebi 
predlaže i donošenje programa za 
otklanjanje nastalih problema i poboljšanje 
položaja mladih, 

8. predlaže mjere za ostvarivanje i 
provedbu odluka i programa o skrbi za 
mlade, 

9.skrbi o informiranosti mladih o 
svim pitanjima značajnim za unapređivanje 
položaja mladih, 
         10. potiče suradnju savjeta mladih 
općina, gradova i županija u RH    te 
suradnju s odgovarajućim tijelima drugih 
zemalja 
         12.  predlaže Gradskom vijeću 
Financijski plan radi ostvarivanja  
programa rada Savjeta mladih, 
         13. obavlja i druge poslove od 
interesa za mlade. 
 

Članak 13. 

Savjet mladih radi na sjednicama 
koje se održavaju najmanje jedanput u dva 
mjeseca. 

Predsjednik Savjeta mladih dužan 
je na prijedlog najmanje 1/3 članova 
sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta 
mladih.  

 
 

Članak 14. 

 Savjet mladih donosi program rada 
i financijski plan  za svaku kalendarsku 
godinu te podnosi godišnje izvješće 
Gradskom vijeću za prethodnu godinu. 
 Program rada obuhvaća sve 
aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i 
poboljšanje njihova položaja ovisno o 
potrebama i interesima mladih na području 
Grada Križevaca, a osobito aktivnosti 
vezane na kreiranje i praćenje provedbe 
lokalnog programa djelovanja za mlade. 
 Program rada podnosi se na 
odobrenje Gradskom vijeću  najkasnije do 
30. rujna  tekuće godine za sljedeću 
kalendarsku godinu. 
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VI. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA 
      MLADIH 

Članak 15. 

 Grad Križevci osigurava u svom 
Proračunu sva potrebna sredstva za rad 
Savjeta mladih, a na temelju odobrenog 
Programa i Financijskog plana Savjeta 
mladih, za provedbu planiranih aktivnosti. 
 Grad Križevci također osigurava 
prostorne, administrativne i druge uvjete za 
rad Savjeta mladih. 
 Članovi Savjeta mladih ne primaju 
naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na 
naknadu  troškova za rad u Savjetu mladih, 
sukladno Odluci Gradskog vijeća kojom se 
uređuje naknada troškova članovima 
Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva 
Grada Križevaca i članovima njihovih 
radnih tijela. 
  
VII. SURADNJA SAVJETA MLADIH 

Članak 16. 

 U cilju unapređenja rada, Savjet 
mladih surađuje sa savjetima mladih 
drugih jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u zemlji i 
inozemstvu te s međunarodnim 
organizacijama, kao i gradskim udrugama. 

 
VIII. ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Članak 17. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA :550-01/07-01/01 
URBROJ: 2137/02-07-1 
Križevci, 30. 08. 2007. 

                                 PREDSJEDNICA 
                        Tihana Kraljić, dipl.oec, v.r. 
 
41. 
 

 Na temelju članka 2. Zakona o 
pučkim otvorenim učilištima ("Narodne 
novine", broj 54/97 i 5/98), članka 44. 
stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne 
novine", broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 
35. Statuta Pučkog otvorenog učilišta 
Križevci ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 5/94, 1/98, 8/05 i 2/06) i 
članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
6/01, 7/01 i 2/06), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 18. sjednici održanoj 30. 
kolovoza  2007., donijelo je 
 
 

R J E Š E N J E 

o razrješenju ravnatelja Pučkog 
otvorenog učilišta Križevci 

 
I. 

 
Razrješava se Zdenka Gold 

dužnosti ravnateljice Pučkog otvorenog 
učilišta Križevci na osobni zahtjev s 
danom 31. kolovoza 2007. godine, u 
skladu s ugovorom o radu. 
 

II. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 080-01/07-01/01 
URBROJ: 2137/02-07-1 
Križevci,   30. 08. 2007. 
  
                  PREDSJEDNICA
 Tihana Kraljić, dipl.oec, v.r.  
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42. 
 
 Na temelju članka 2. Zakona o 
pučkim otvorenim učilištima ("Narodne 
novine", broj 54/97 i 5/98), članka 44. 
stavka 4. Zakona o ustanovama ("Narodne 
novine", broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 
35. Statuta Pučkog otvorenog učilišta 
Križevci ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 5/94, 1/98, 8/05 i 2/06)  i 
članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
6/01, 7/01 i 2/06), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 18. sjednici održanoj 30. 
kolovoza  2007., donijelo je 
 
 

R J E Š E N J E 

o imenovanju vršitelja dužnosti 
ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta 

Križevci 
 

I. 
 

 Za vršitelja dužnosti ravnatelja 
Pučkog otvorenog učilišta Križevci 
imenuje se Melita Habdija iz Križevaca, s 
danom 1. rujna 2007. godine, do 
imenovanja ravnatelja Pučkog otvorenog 
učilišta Križevci, a najduže do godinu 
dana. 

Imenovana će navedenu dužnost 
obnašati volonterski. 
 

II. 
 

 Upravno vijeće Pučkog otvorenog 
učilišta Križevci dužno je raspisati natječaj 
za ravnatelja u roku 30 dana od dana 
imenovanja vršitelja dužnosti. 
 

III. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 

 
KLASA: 080-01/07-01/02 
URBROJ: 2137/02-07-2 
Križevci, 30. 08. 2007.              
    
                     PREDSJEDNICA 
        Tihana Kraljić, dipl.oec, v.r. 
 
 
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA 
 
41.  
 

Na temelju članka 20. i 21. 
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Križevaca (»Službeni vjesnik Grada 
Križevaca« br. 3/99), Gradsko 
poglavarstvo Grada Križevaca na 41. 
sjednici, održanoj 22. kolovoza 2007. 
godine, donosi 
 
 

P R A V I L N I K 
o načinu i uvjetima vraćanja studentskih 

kredita ostvarenih temeljem Ugovora 
o poslovnoj suradnji između Grada 

Križevaca i HVB Splitske banke 
 (Societe Generale–Splitska banka d. d.) 
 

Točka 1. 
 

 Grad Križevci i HVB Splitska 
banka d. d. zaključili su Ugovor o 
poslovnoj suradnji dana 04. listopada 2005. 
godine, a 29. prosinca 2006. godine Aneks 
br. 1 Ugovora o poslovnoj suradnji sa 
Societe Generale – Splitska banka d. d. (u 
daljnjem tekstu: Banka), Ugovor o 
namjenskom depozitu br. 10081/06. od 23. 
siječnja 2006. godine te Ugovor o 
poslovnoj suradnji za bančino preuzimanje 
postojećih kredita za studente od Grada 
Križevci i daljnje kreditiranje studenata 
Grada Križevaca. od 29. prosinca 2006. 
godine. 
 Na temelju zaključenih ugovora iz 
stavka 1. ove točke studenti su, a na osnovi 
pisanog prijedloga Grada, sukladno 
Uvjetima kredita za studente vezanim uz 
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paket »Student plus«, zaključili ugovore o 
studentskom kreditu s Bankom. 
 

Točka 2. 
 

 Studenti (redovni studenti bez 
plaćanja, redovni studenti uz plaćanje, 
izvanredni studenti i studenti na 
poslijediplomskim studijima) – u daljnjem 
tekstu: korisnici studentskih kredita; koji 
imaju prijavljeno prebivalište na području 
grada Križevaca, ostvaruju pravo 
kreditiranja temeljem Ugovora između 
Grada i Banke. 
 Korisnici studentskih kredita 
ostvaruju pravo na poček od godinu dana 
za vraćanje kredita po završetku studija. 
 

Točka 3. 
 

Korisnici studentskih kredita koji 
su zaključili ugovor o studentskom kreditu 
s Bankom, daje se mogućnost da, ukoliko 
tijekom studiranja ponavljaju jednu godinu 
studija, za koje vrijeme ne primaju kredit, 
nakon te godine nastave s korištenjem 
kredita. Ovu mogućnost studenti imaju 
samo jednom tijekom studiranja.  
 

Točka 4. 
 
 Nakon završetka studija 
(preddiplomski, diplomski ili 
poslijediplomski studij) u redovnom roku 
(student polaže godinu za godinu) i 
eventualnog počeka od godinu dana, 
student započinje s otplatom kredita, a 
Grad sa 100%-tnom otplatu iznosa kamate 
na kredit predviđen uz paket »Student 
plus« (do 100 € - protuvrijednost u 
kunama), sukladno točki 2. Ugovora i 
Aneksa br. 1. Ugovora o poslovnoj 
suradnji iz točke 1. ovog Pravilnika. 

Ukoliko po završetku kalendarske 
godine korisnik studentskog kredita iz 
prethodnog stavka ove točke priloži dokaz 
(potvrdu Policijske postaje Križevci) u 
Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Grada Križevaca da mu je mjesto 
prebivališta tijekom cijele prethodne 

godine bilo na području grada Križevaca i 
kopiju porezne kartice, odnosno potvrdu 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o 
nezaposlenosti u toj godini, može Gradu 
podnijeti zahtjev za povrat do tada 
otplaćenih anuiteta, uz predočenje potvrde 
Banke o otplaćenim anuitetima (samo za 
visinu kredita iz stavka 1. ove točke). 
 Korisnik studentskog kredita ima 
mogućnost za podnošenje zahtjeva iz 
stavka 2. ove točke sve do konačne otplate 
kredita. 

Zahtjev za vraćanje otplaćenih 
anuiteta, na prijedlog Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti, odobrava 
gradonačelnik Grada Križevaca, a u 
odobrenju za povrat točno se navodi 
ukupan broj anuiteta, kao i broj anuiteta i 
razdoblje na koje se povrat odnosi. Povrat 
otplaćenih anuiteta vrši se na žiro(tekući)-
račun korisnika studentskog kredita, a 
tereti sredstva Proračuna Grada Križevaca 
za tekuću godinu. 
 

Točka 5. 
 Svi ostali korisnici studentskih 
kredita vraćaju studentske kredite prema 
uvjetima Ugovora o studentskom kreditu s 
Bankom. 
 

Točka 6. 
 

 Način i uvjeti vraćanja opisani u 
točki 4. ovog Pravilnika primjenjivat će se 
samo za one korisnike studentskih kredita 
koji ugovor o studentskom kreditu imaju 
zaključen s Bankom. 
 

Točka 7. 
 

 Stupanjem na snagu ovog 
Pravilnika prestaju važiti odredbe Odluke o 
kreditiranju studenata i učenika s područja 
Grada Križevaca (»Službeni vjesnik Grada 
Križevaca« br. 5/01), kao i Pravilnika o 
kreditiranju studenata i učenika s područja 
Grada Križevaca (»Službeni vjesnik Grada 
Križevaca« br. 6/01), osim u dijelu koji se 
odnosi na ostvarivanja prava temeljem 
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ranije zaključenih Ugovora o studentskom 
kreditu između Grada i studenata. 
 

Točka 8. 
 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu 
danom donošenja, primjenjivat će se od 01. 
siječnja 2008. godine te će se objaviti u 
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«. 
 
 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 

KRIŽEVACA 
 

 
KLASA: 604-01/07-01/01  
URBROJ: 2137/02-03-07-1  
Križevci,  22. 08. 2007.  
   

                    PREDSJEDNIK     
                    Branko Hrg, v.r. 

 
 
42. 
 

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 41. 
sjednici održanoj 22. 08. 2007. godine, 
donijelo je slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 

o prodaji  građevinskog zemljišta 
u Ulici S. Radića u Križevcima 

 
I. 

 
            Grad Križevci, prodaje Željku 
Karmen i Karmen Jukić,  iz  Križevaca, 
Stjepana Radića 17, dio parcele u površini 
od 34 m2, što je  (2/6 dijela od ukupne 
površine parcele), označene pod  čest. kat 
.br.1596/1 , površine  102 m2,  upisane u 
z.k.ul  4482,   k.o. Križevci, vlasništvo 
Grada Križevaca. 

              Kupcima se ujedno daje pravo 
služnosti prolaza i provoza u korist 
izgrađenih garaža po čest. kat. broj 1758/1, 
pašnjak u S. Radića, z.k.ul. 7745, 
vlasništvo Grada Križevaca. 
               

II. 
 
               Kupoprodajna cijena zemljišta iz 
točke I ovog Zaključka iznosi  80,00 
kn/m2, odnosno, sveukupno   2.720,00  
kn.  

III. 
 
               Kupci plaćaju  kupoprodajnu 
cijenu zemljišta u Proračun Grada 
Križevaca u roku 8 dana od dana 
potpisivanja kupoprodajnog ugovora. 
 

IV. 
 
               Kupci pored kupoprodajne cijene 
zemljišta  plaćaju  porez na promet 
nekretnine, 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: 944-01/07-01/16                                                   
URBROJ: 2137/02-07-02-3    
Križevci,   22. 08. 2007. 
              
                                PREDSJEDNIK 
                                Branko Hrg, v.r. 
 
 
43. 
 

Na temelju članka 35. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00.,114/01. i 79/06.) i 
članka  20. i 21. Poslovnika Gradskog 
poglavarstva Grada Križevaca ("Službeni 
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vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), 
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 
39. sjednici održanoj  09. 08. 2007. godine, 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 

 

o utvrđivanju prestanka svojstva javnog 
dobra – putevi u općoj upotrebi u Ulici 

Nikole Tesle u Križevcima 
 

  I 

Izdvaja se iz Javnog dobra - putevi 
u općoj upotrebi, čest. kat. broj 2349/7, put 
Posrednji put , površine  404 m2, 1. 
Društveno vlasništvo, 2.1. Javno dobro, 
putevi u općoj upotrebi upisana u  z. k. ul. 
1398, k.o. Križevci, kojom pravo 
upravljanja ima Grad Križevci 
 

II. 
 

Na temelju ovog Zaključka u 
Zemljišno knjižnom odjelu Općinskog 
suda Križevci,  brisat će se 1. «Društveno 
vlasništvo», 2. « svojstvo Javnog dobra – 
putevi u općoj upotrebi»  na parceli iz 
prethodne točke ovog Zaključka, radi 
prijenosa i uknjižbe iste u novi z. k.ul., na 
ime vlasništva Grada Križevaca,  kako bi 
se parcela mogla staviti  u promet pod 
kulturom kao susjedna čestica.  
 

III. 
 
            Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom vjesniku Grada Križevaca».  
 
 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 

KRIŽEVACA 
 
KLASA:940-01/07-01/49 
URBROJ:2137/02-07-02-2 
Križevci, 09. 08. 2007. 
 

      PREDSJEDNIK                                                                                                          
                   Branko Hrg, v.r.    
 

 
 
44. 
 

Na temelju članka  20. i 21. 
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" br. 3/99), Gradsko 
poglavarstvo Grada Križevaca na 39. 
sjednici održanoj  9. kolovoza 2007. 
donijelo je sljedeći 
 
     

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 
 
 1. Prihvaća se ponuda Nadbiskupije 
zagrebačke RKT Župe Sv. Ane Križevci, 
za otkup zgrade - Doma Sv. Marka 
Križevčanina na Trgu Franje Markovića u 
Križevcima, Križevcima koji je sada u 
vlasništvu spomenute Župe. 

2. Ponudbena odnosno prihvaćena 
cijena je 150.000,00 kuna, a sva ostala 
prava i obveze regulirat će se Ugovorom 
između Župe kao ponuditelja i Grada kao 
kupca. 

3. Ugovorom iz točke 2. ovog 
Zaključka regulirat će se i način 
uknjiženog prava zaloga na opisanoj 
nekretnini  a za dug Nadbiskupije 
zagrebačke RTK Župe Sv. Ane u 
Križevcima. 

4. Provedba cjelokupnog daljnjeg 
postupka povjerava se Upravnom odjelu za 
stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje 
prostora. 

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

 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 

KRIŽEVACA 
 
KLASA: 940-01/07-01/10 
URBROJ: 2137/02-02-97-2 
Križevci, 09. 08. 2007. 
 
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg, v.r. 
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45.  
 

Na temelju članka  20. i 21. 
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" br. 3/99), Gradsko 
poglavarstvo Grada Križevaca na 39. 
sjednici održanoj  9. kolovoza 2007. 
donijelo je sljedeći 

 
Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 
 1. Prihvaća se tekst Ugovora o 
osnivanju prava građenja i služnosti na 
zemljištu k.o. Apatovec kojim upravlja 
Grad Križevci, a regulira pravo građenja i 
služnosti "Kalničkim vodama" d.d. za 
proizvodnju mineralne vode i 
bezalkoholnih pića Križevci, Bjelovarska 
4, radi održavanja Zdenca ZG-2 s 
transportnim cjevovodom, komandnim i 
energetskim kablovima od ZG-2 do 
tvornice "Kalničke vode" u Apatovcu na 
čest. kat. opisanim u članku 1. spomenutog 
Ugovora. 

2. Daje se ovlast gradonačelniku 
Grada Križevaca, gospodinu Branku Hrgu, 
da u ime Grada zaključi Ugovor iz točke 1. 
ovog Zaključka. 

3. Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA  

KRIŽEVACA 
 

KLASA: 940-091/07-01/45 
URBROJ: 2137/02-02-07-3 
Križevci, 09.08.2007. 
 
   PREDSJEDNIK 
    Branko Hrg, v.r. 
 
 
46. 
 

Na temelju članka  20. i 21. 
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 

Križevaca" br. 3/99), Gradsko 
poglavarstvo Grada Križevaca na 39. 
sjednici održanoj  9. kolovoza 2007. 
donijelo je sljedeći 
   

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 
 
 1. Prihvaća se prijedlog 
Povjerenstva za provedbu postupka javnog 
poziva o izboru investitora za izgradnju 
stanova u Ulici Drage Grdenića i to tvrtku 
S.K.I.M.T. d.o.o. iz Križevaca o čemu je 
prethodno proveden postupak kroz Javni 
poziv za izgradnju stambenih građevina na 
građevinskom zemljištu u vlasništvu 
Grada. 

2. Sukladno prihvaćenom 
prijedlogu, spomenuta Tvrtka je na ime 
zemljišta, komunalnog doprinosa i 
priključaka na vodu i kanalizaciju, Gradu 
ponudila 220 m2 neto stambenog prostora, 
te 4 parkirna mjesta i 4 spremišta kao i 
udio u zajedničkim dijelovima zgrade 
proporcionalno površini koju Grad 
posjeduje, uz napomenu da spremišta i 
parkirna mjesta nisu sadržani u spomenutoj 
kvadraturi. 

3. Temeljem opisanog u točki 1. i 2 
. ovog Zaključka, Upravni odjel za 
stambeno-komunalne djelatnosti, zajedno 
sa Povjerenstvom, provest će daljnji 
propisani postupak, te će ujedno Upravni 
odjel izraditi prijedlog Ugovora kojeg će u 
ime Grada zaključiti gradonačelnik Grada, 
gospodin Branko Hrg. 

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

KRIŽEVACA 
 

KLASA: 360-01/07-01/14 
URBROJ: 2137/02-02-07-3 
Križevci, 09. 08. 2007. 
     
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg, v.r. 
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47. 
 
 

Na temelju članka  20. i 21. 
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 3/99), Gradsko 
poglavarstvo Grada Križevaca na 38. 
sjednici održanoj  10. srpnja  2007., 
donijelo je sljedeći 

 
 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Sporazuma o 
sufinanciranju investicija dogradnje 
Srednje škole ''Ivan Seljanec'' 
 
 1. Prihvaća se tekst Sporazuma o 
sufinanciranju investicija iz udruženih 
sredstava Svjetske banke i državnog 
proračuna koji će zaključiti Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i športa, 
Koprivničko- križevačka županija i Grad 
Križevci.  
 2. Sporazumom se osiguravaju 
uvjeti za dogradnju građevine Srednje 
škole „Ivan Seljanec“, Križevci, te 
rekonstrukciju bivše vojarne za potrebe 
Srednje škole „Ivan Seljanec“, Križevci s 
time da će: 

a) Županija u cijelosti financirati 
troškove izrade projektne dokumentacije 
potrebne za izdavanje građevinske i 
uporabne dozvole, 

b) Grad u cijelosti financirati 
troškove priključenja vode, električne 
energije, kanalizacije, telefonske 
komunikacije i sl., te komunalni i vodni 
doprinos.  

3. Potpisnici Sporazuma zajednički 
će financirati troškove kapitalnog projekta: 
stručni i projektantski nadzor; 
rekonstrukcija i dogradnja građevine; 
uređenje okoliša i pristupnih prometnica i 
opremanje građevine i to u sljedećim 
omjerima: 
- Ministarstvo znanosti obrazovanja i 
športa     75 % 

- Koprivničko- križevačka županija 15 % 
- Grad Križevci   10 %. 

4. Financijske obveze koje 
temeljem Sporazuma preuzima Grad 
Križevci, osigurati će se u Proračunu 
Grada Križevaca za 2008. i 2009. godinu, 
sukladno preuzetoj obvezi sufinanciranja 
investicijskih radova.  

5. Daje se ovlast gradonačelniku 
Grada Križevaca da u ime Grada zaključi 
Sporazum iz točke 1. ovog Zaključka. 

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

 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 

KRIŽEVACA 

 
KLASA: 402-03/07-01/01 
URBROJ: 2137/02-01-07-1 
Križevci, 10. 07. 2007. 
      
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg, v.r. 
 
 
48.  
 
 Na temelju članka 20. i 21. 
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 3/99), Gradsko 
poglavarstvo Grada Križevaca na 40. 
sjednici održanoj 16. kolovoza 2007. 
donijelo je 
 

O D L U K U 

o provođenju Natječaja za nabavu 
financijskih i marketinških usluga te 
usluga iz projektne dokumentacije za 

poduzetničku zonu Gornji Čret 
 

 1. Sukladno prijedlogu Upravnog 
odjela za gospodarstvo i financije Grada, 
Gradsko poglavarstvo donosi Odluku o 
provođenju natječaja za nabavu usluga i to: 
 a) financijskih i marketinških, 
 b) usluga iz projektne 
dokumentacije za poduzetničku zonu 
Gornji Čret. 
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 2. Popis po vrstama usluga koje se 
nabavljaju zajedno s planiranim 
vrijednostima u ERU-ima, sastavni je dio 
ove Odluke. 
 3. Ujedno se utvrđuje da će se 
opisana nabava provesti sukladno postupku 
PRAG-a propisan od strane Europske 
unije, a prihvaćene od strane Republike 
Hrvatske, za sve projekte koji se 
financiraju od strane spomenute Unije. 
 4. Konstatira se da će se za usluge 
manje i jednake od 5.000,00 EUR-a 
primjenjivati postupak jednostavnog 
natječaja, a za ostale usluge provest će se 
procedura pregovaranja. 
 5. Sukladno opisanom u svim 
točkama ove Odluke utvrđuje se da će 
cjeloviti postupak nabave provesti 
Evaulacijska komisija za čije imenovanje 
je također propisan posebni postupak. 
 6. Ova Odluka objaviti će se u 
«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 

KRIŽEVACA 
 

KLASA: 406-01/07-01/15 
URBROJ: 2137/02-01-07-2 
Križevci, 16. 08. 2007. 
 
                                 PREDSJEDNIK 
            Branko Hrg, v.r. 
 
 
49. 
 

Na temelju članka  20. i 21. 
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" br. 3/99), Gradsko 
poglavarstvo Grada Križevaca na 40. 
sjednici održanoj  16. kolovoza 2007. 
donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U 

 
 1. Gradsko poglavarstvo Grada 
Križevaca, na prijedlog Upravnog odjela 
za gospodarstvo i financije Grada, prihvaća 
opisanu proceduru za imenovanje 

Evaulacijske komisije za provođenje 
natječaja za nabavu usluga: financijskih i 
marketinških te usluge izrade projektne 
dokumentacije za poduzetničku zonu 
Gornji Čret, a sve u sklopu realizacije 
projekta BP Net. 

2. Obzirom da se radi o prihvaćanju 
procedura i prijedloga za imenovanje dvije 
komisije od 5 članova (predsjednika, 
tajnika i 3 člana) utvrđuju se sljedeći 
sastavi spomenutih komisija: 

a) Komisija za evaulaciju nabave 
financijskih i marketinških usluga 
 1. Dragutin Guzalić, predsjednik 
 2. Marina Lukačić-Jakopec, tajnik 
 3. Ivančica Androić, član 
 4. Ana Lukačić Lojen, član,  
 5. Marija Škrlec, član. 

b) Komisija za evaulaciju nabave 
usluga izrade projektne dokumentacije za 
poduzetničku zonu Gornji Čret 
 1. Dragutin Guzalić, predsjednik 
 2. Ante Jukica, tajnik, 
 3. Anđelko Nervo, član, 
 4. Vladimir Kovačević, član, 
 5. Jadranko Gočin, član. 

2. Utvrđivanje ovog prijedloga 
spomenutih Komisija, temelji se na 
propisima PRAG-a (pravila Europske 
unije) a za njeno imenovanje propisani su 
odgovarajući obrasci. 

3. Ujedno se konstatira da se kod 
glasovanja primjenjuje model, tako da 
predsjednik i tajnik sudjeluju u radu, ali 
nemaju pravo glasovanja. 

4. Provedba ovog Zaključka 
povjerava se Upravnom odjelu za 
gospodarstvo i financije. 
 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 

KRIŽEVACA 
 

KLASA: 022-05/07-01/40 
URBROJ: 2137/02-01-07-2  
Križevci, 16. 08. 2007. 

                     
PREDSJEDNIK 

   Branko Hrg, v.r. 
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