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IZDAJE: GRAD KRIŽEVCI. Odgovorni urednik Ana Lukačić-Lojen, dipl.iur. Oglasi i objave primaju se u
administraciji lista, Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12. Tisak: Kućna tiskara Grada Križevaca. Poštarina
plaćena u gotovom. Pretplata za 2005. godinu iznosi 100,00 kn, a uplaćuje se u korist računa broj 2340009182140000 Grad Križevci - Gradsko vijeće, s pozivom na broj 7706
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GRADSKO POGLAVARSTVO
Članak 6.
41.
Na temelju članak 13. stavka 1. točka
1. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu
Križevcima
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" br. 7/02), i članka 20. i 21.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
br. 3/99), Gradsko poglavarstvo Grada
Križevaca na 3. sjednici, održanoj 29. 7.
2005. donijelo je

Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca».
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 363-01/05-01/39
URBROJ: 2137/02-02-05-2
-----------------------------Križevci, 29. 7. 2005

ODLUKU
o
raspisivanju
Javnog
natječaja
o
povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne
djelatnosti
održavanje
nerazvrstanih tucaničkih cesta na području
grada Križevaca
Članak 1.
Raspisuje se Javni natječaj o
povjeravanju
komunalnih
poslova
za
komunalne
djelatnosti
održavanje
nerazvrstanih tucaničkih cesta na području
grada Križevaca.
Članak 2.
Ponuda mora sadržavati: naziv i točnu
adresu ponuditelja, izvod iz sudskog registra,
BON 1, BON 2, potvrdu o plaćenim porezima i
doprinosima (ne stariji od 30 dana), potvrdu o
nekažnjavanju odgovorne osobe, izjavu o
tehničkoj
opremljenosti,
stručnoj
osposobljenosti, broj zaposlenih, potvrdu o
uredno ispunjenim uvjetima po ugovorima sa
naručiteljem za robu i radove u prethodne tri
godine, referentnu listu, uvjete plaćanja (nema
avansa, plaćanje minimalno 30 dana po
ispostavljenim
situacijama),
popunjen
troškovnik.
Članak 3.
Ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova sklapa se na rok do 31. 12. 2007.
godine.
Članak 4.
Rok za podnošenje ponuda je 10 dana
od dana objave Natječaja u sredstvima javnog
priopćavanja.
Članak 5.
Kriteriji za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja su ponuđena cijena, stručna i
tehnička opremljenost, referentna lista i uvjeti
plaćanja.

PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

42.
Na temelju članak 13. stavka 1. točka
1. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu
Križevcima
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" br. 7/02), i članka 20. i 21.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
br. 3/99), Gradsko poglavarstvo Grada
Križevaca na 3. sjednici, održanoj 29. 7. 2005.
donijelo je
ODLUKU
o
raspisivanju
Javnog
natječaja
o
povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne
djelatnosti
održavanje
nerazvrstanih asfaltnih cesta na području
grada Križevaca
Članak 1.
Raspisuje se Javni natječaj o
povjeravanju
komunalnih
poslova
za
komunalne
djelatnosti
održavanje
nerazvrstanih asfaltnih cesta
na području
grada Križevaca.
Članak 2.
Ponuda mora sadržavati: naziv i točnu
adresu ponuditelja, izvod iz sudskog registra,
BON 1, BON 2, potvrdu o plaćenim porezima i
doprinosima (ne stariji od 30 dana), potvrdu o
nekažnjavanju odgovorne osobe, izjavu o
tehničkoj
opremljenosti,
stručnoj
osposobljenosti, broj zaposlenih, potvrdu o
uredno ispunjenim uvjetima po ugovorima sa
naručiteljem za robu i radove u prethodne tri
godine, referentnu listu, uvjete plaćanja (nema
avansa, plaćanje minimalno 30 dana po
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situacijama),

popunjen

Članak 3.
Ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova sklapa se na rok do 31. 12. 2007.
godine.
Članak 4.
Rok za podnošenje ponuda je 10 dana
od dana objave Natječaja u sredstvima javnog
priopćavanja.
Članak 5.
Kriteriji za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja su ponuđena cijena, stručna i
tehnička opremljenost, referentna lista i uvjeti
plaćanja.

Broj 7/05.
Članak 1.

Raspisuje se Javni natječaj o
povjeravanju
komunalnih
poslova
za
komunalne djelatnosti - održavanje javne
rasvjete na području grada Križevaca
Članak 2.
Ponuda mora sadržavati: naziv i točnu
adresu ponuditelja, izvod iz sudskog registra,
BON 1, BON 2, potvrdu o plaćenim porezima i
doprinosima (ne stariji od 30 dana), potvrdu o
nekažnjavanju odgovorne osobe, izjavu o
tehničkoj
opremljenosti,
stručnoj
osposobljenosti, broj zaposlenih, potvrdu o
uredno ispunjenim uvjetima po ugovorima sa
naručiteljem za robu i radove u prethodne tri
godine, referentnu listu, uvjete plaćanja (nema
avansa, plaćanje minimalno 30 dana po
ispostavljenim računima), popunjen troškovnik

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 363-01/05-01/39
URBROJ: 2137/02-02-05-3
-----------------------------Križevci, 29. 7. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

Članak 3.
Ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova sklapa se na rok do 31. 12. 2007.
godine.
Članak 4.
Rok za podnošenje ponuda je 10 dana
od dana objave Natječaja u sredstvima javnog
priopćavanja.
Članak 5.
Kriteriji za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja su ponuđena cijena, stručna i
tehnička opremljenost, referentna lista i uvjeti
plaćanja.
Članak 6.

43.
Na temelju članak 13. stavka 1. točka
1. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu
Križevcima
("Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca" br. 7/02), i članka 20. i 21.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca"
br. 3/99), Gradsko poglavarstvo Grada
Križevaca na 3. sjednici, održanoj 29. 7. 2005.
donijelo je
ODLUKU
o
raspisivanju
Javnog
natječaja
o
povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti - održavanje javne
rasvjete na području grada Križevaca

Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 363-01/05-01/39
URBROJ: 2137/02-02-05-5
-----------------------------Križevci, 29.7.2005.
.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
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44.

45.

Na temelju članka 14. Odluke o
komunalnih djelatnosti Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 7/02), i
članka 20. i 21. Poslovnika Gradskog
poglavarstva Grada Križevaca ("Službeni
vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), Gradsko
poglavarstvo Grada Križevaca na 3. sjednici,
održanoj 29. 7. 2005., donijelo je

Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 3.
sjednici, održanoj 29. 07. 2005. donijelo je
slijedeći

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu
postupka i odabir ponuditelja u postupku
Javnog
natječaja
radi
povjeravanja
komunalnih poslova za
komunalne
djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta
i održavanje javne rasvjete u Gradu
Križevcima
I
U Povjerenstvo za provedbu postupka
i odabir ponuditelja u postupku Javnog
natječaja radi povjeravanja komunalnih
poslova za komunalne djelatnosti - održavanje
nerazvrstanih cesta i održavanje javne rasvjete
imenuju se:
1. Goran Gregurek, za predsjednika
2. Dražen Salopek, za člana
3. Ivan Mužić, za člana.
1. Ivan Vuk, za zamjenika predsjednika
2. Marijan Jakopović, za zamjenika člana
3. Dragica Nemec, za zamjenika člana.
II
Djelokrug
poslova
Povjerenstva
propisan je odredbama uvodno citirane
Odluke.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 363-01/05-01/39
URBROJ: 2137/02-02-05-4
-----------------------------------Križevci, 29. 7. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Ugovora o osnivanju prava
građenja
1. Prihvaćaju se Ugovori o osnivanju
prava građenja na nekretninama u vlasništvu
Grada Križevaca, radi gradnje energetskih
objekata:
a) podzemnog kabla od TS Zagorska
ulica do TS F. Supila,
b) podzemnog priključnog voda i TS
Lipovčica.
2. Daje se ovlast gradonačelniku
Grada Križevaca da u ime Grada sa HEP-om Distribucija d.o.o. Zagreb DP ''ELEKTRA''
Bjelovar, Pogon Križevci zaključi ugovore iz
točke 1. ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom vjesniku Grada Križevaca»
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 360-01/05-01/13
URBROJ: 2137/02-02-05-1
-----------------------------------Križevci, 29. 07. 2005.
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 3.
sjednici, održanoj 29. 07. 2005. donijelo je
slijedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma – regionalni
vodoopskrbni sustav
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1. Prihvaća se tekst Sporazuma o
međusobnim odnosima u realizaciji projekta
regionalnog
vodoopskrbnog
sustava
Vodosprema Bukovje - centar Sv. Ivana
Žabno, koji regulira udjele u sufinanciranju
spomenutog projekta, odnosno obveze Grada
Križevaca
sukladno
dužnim
metrima
izgrađenog cjevovoda na području Grada.
2. Daje se ovlast gradonačelniku
Grada Križevaca da u ime Grada zaključi
spomenuti Sporazum sa Općinom Sveti Ivan
Žabno.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom vjesniku Grada Križevaca»
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 363-01/05-01/37
URBROJ: 2137/02-05-1
--------------------------------Križevci, 29. 07. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

Broj 7/05.

3. Ovaj Zaključak zajedno sa
Sporazumom, dostavlja se Uredu državne
uprave, poradi zaključivanja.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom vjesniku Grada Križevaca».
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 372/01-05-01/03
URBROJ: 2137/02-05-1
---------------------------Križevci, 29. 07. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.
48.
Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 3.
sjednici, održanoj 29. 07. 2005. donijelo je
slijedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvedbenog troškovnika za
sanaciju odlagališta komunalnog otpada
«Ivančino Brdo»

47.
Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 3.
sjednici, održanoj 29. 07. 2005. donijelo je
slijedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma o davanju na
korištenje garaže
1. Prihvaća se tekst Sporazuma o
davanju na korištenje garaže površine 35 m2,
koja je vlasništvo Grada Križevaca a na
korištenje se daje Uredu državne uprave
Koprivničko-križevačke županije, koji će istu
koristiti za arhiviranje uredske građe.
2. Sukladno prihvaćenom Sporazumu
iz točke 1. ovog Zaključka, ujedno se daje
suglasnost na priloženi Troškovnik za potrebito
izvođenje građevinskih radova na uređenju
spomenute garaže, a spomenuti Troškovnik
čini sastavni dio Sporazuma iz točke 1. ovog
Zaključka.

1. Prihvaća se Izvedbeni troškovnik za
sanaciju odlagališta komunalnog otpada
''Ivančino brdo'', koji iznosi 22.383.289,00 kn,
koji se temelji na prethodno zaključenim
Ugovorima sa Fondom za zaštitu i energetsku
učinkovitost Zagreb i Grada Križevaca, a isti
regulira korištenje sredstava spomenutog
Fonda i Grada Križevaca za sanaciju
odlagališta, kao i zaključenog Ugovora sa
Komunalnim poduzećem Križevci, kojemu su
povjereni poslovi sanacije rečenog Odlagališta.
2. Ujedno se određuje Povjerenstvo za
vršenje nadzora nad namjenskim korištenjem
novčanih sredstava te praćenjem dinamike
radova, kao i kvalitete građevinsko-tehničkih
zahvata na sanaciji opisanog odlagališta.
3. Sastav Povjerenstva je: Goran
Gregurek - predsjednik, Vladimir Kovačević i
Dražen Salopek - članovi.
4. Povjerenstvo iz točke 3. ovog
Zaključka, ujedno ima zadaću još jednom
analizirati stavke Troškovnika iz točke 1. ovog
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Zaključka, te po potrebi izvršiti možebitne
ispravke i korekcije.
5. U svim opisanim poslovima
Povjerenstvo će raditi u suradnji s nadležnim
Upravnim odjelima Grada Križevaca.

Broj 7/05.
Članak 2.

Ovaj Aneks Kolektivnom ugovoru ne
odnosi se i ne primjenjuje se na službenike i
namještenike koji su ostvarili pravo na
povećanje plaće sukladno dosadašnjem članku
46. Kolektivnog ugovora.

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

Članak 3.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA

Aneks Kolektivnom ugovoru smatra se
zaključenim kada ga potpišu ovlašteni
predstavnici ugovornih strana.

KLASA: 363-01/05-01/38
URBROJ: 2137/02-02-05-1
-----------------------------------Križevci, 29. 07. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

Članak 4.
Aneks
Kolektivnom
ugovoru
primjenjuje se od 1. srpnja 2005. godine, te će
se objaviti u ''Službenom vjesniku Grada
Križevaca''
Broj: 1/05.

49.
GRAD KRIŽEVCI, zastupan po
gradonačelniku Branku Hrgu (u daljnjem
tekstu: Poslodavac)
i
Savez samostalnih sindikata Hrvatske –
Sindikalna podružnica Gradske uprave
Grada Križevaca zastupana po sindikalnom
povjereniku Darku Masnecu
(u daljnjem
tekstu: Sindikat) zaključili su 29. 7. 2005.
sljedeći
ANEKS KOLEKTIVNOM UGOVORU
za službenike i namještenike u upravnim
tijelima Grada Križevaca
Članak 1.
U Kolektivnom ugovoru za službenike i
namještenike u upravnim tijelima Grada
Križevaca
(''Službeni
vjesnik
Grada
Križevaca'', broj 2/04) članak 46. mijenja se i
glasi:
''Službenik i namještenik ima pravo na
uvećanje koeficijenta složenosti poslova
radnog mjesta za ostvareni ukupni radni staž, i
to za:
- od 20 do 29 godina
4%
- od 30 do 34 godine
8%
- od 35 i više godina
10%.''

ZA SINDIKAT
POVJERENIK
Darko Masnec, v.r.

KLASA: 120-01/05-01/01
URBROJ: 2137/02-05-1
--------------------------------Križevci, 29. 7. 2005.
ZA POSLODAVCA
GRADONAČELNIK
Branko Hrg,v.r

50.
Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 4.
sjednici, održanoj 05. 09. 2005. donijelo je
sljedeći
ZAKLJUČAK
o subvencioniranju studentskog prijevoza
1. Gradsko poglavarstvo Grada
Križevaca, utvrđuje da će u akademskoj godini
2005/06. a u vremenu od 1. listopada 2005.
do 30. rujna 2006. godine, subvencionirati
mjesečne i polumjesečne karte za studente u
željezničkom prijevozu na relaciji: Križevci –
Zagreb – Križevci, uključujući sve stanice na
području Grada Križevaca te stanice na
području Grada Zagreba koje su vezane na
željezničkoj liniji iz Križevaca uz subvenciju od
20% cijene mjesečne i polumjesečne karte.
2. Isto tako, utvrđuje se da će se
subvencionirati cijena mjesečnih karata za
redovite studente i na relaciji Koprivnica i
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Bjelovar, također uz subvenciju opisanu u točki
1. ovog Zaključka.
3. Subvencioniranje troškova počevši
od 1. listopada 2005. godine, a do donošenja
izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca
za ovu godinu, vršit će se na teret Tekuće
pričuve Proračuna Grada Križevaca za 2005.
godinu, uz istodobni prijedlog da se prilikom
planiranja Izmjena i dopuna Proračuna Grada
Križevaca uvodi nova stavka: Subvencioniranje
studentskog prijevoza u željezničkom prometu.
4. Sukladno opisanom u svim
prethodnim točkama ovog Zaključka, zadužuje
se Upravni odjel za društvene djelatnosti, da
uskladi tekst Ugovora o subvencioniranju
prijevoza redovitih studenata s područja Grada
Križevaca u željezničkom prometu, te se
istodobno daje ovlast gradonačelniku Grada
Križevaca da u ime Grada zaključi spomenuti
Ugovor.

Broj 7/05.

2. Istodobno predlaže se Klubu da
priloženo likovno rješenje izmijeni tako, da bi
grb Grada Križevaca u odnosu na ostali
sadržaj iz likovnog rješenja bio veći.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom vjesniku Grada Križevaca»
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 017-01/05-01/01
URBROJ: 2137/02-05-1
----------------------------Križevci, 05. 09. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

52.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u
»Službenom vjesniku Grada Križevaca«.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 341-01/05-01/03
URBROJ: 2137/02-03-05-2
----------------------------------Križevci, 05. 09. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99),
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 4.
sjednici, održanoj 05. 09. 2005. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju Stručnog povjerenstva za
praćenje izrade odgovarajućih prostornih
dokumenata
I

51.
Na temelju članka 10. stavak 7.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» br. 33/01 i
60/01), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca
na 4. sjednici održanoj 05. 09. 2005. donijelo je
sljedeći

Sukladno donijetom Prostornom planu
uređenja kao i Generalnog plana Grada
Križevaca, utvrđuje se da su učinjene sve
pretpostavke i uvjeti za izradu detaljnih
prostornih planova, uz prethodnu potrebu
izrade Izvješća o stanju u prostoru do ove
godine, kao i Program mjera za unapređenje
stanja u prostoru za 7 – 8 slijedećih godina.

ZAKLJUČAK
o korištenju grba Grada Križevaca
1.Klubu liječenih alkoholičara Križevci,
odobrava se korištenje grba Grada Križevaca,
koji će Klub prvenstveno rabiti na prigodnom
bedžu i ostalim materijalima (pozivnice, plakati,
programi) za VII. večer pučke poezije pod
nazivom «Poezijom protiv ovisnosti» koja će se
održati 22. listopada 2005. godine u
Križevcima.

II
Konstatira se da će radove na izradi
spomenutih
dokumenata
izvoditi
tvrtka
URBING d.o.o. Zagreb, a za prikupljanje
potrebitih podataka glede prijedloga za razvoj
područja Grada Križevaca i davanja projekcija
izrade detaljnih planova, kao i suradnje sa
spomenutom Tvrtkom, Gradsko poglavarstvo
osniva Stručno povjerenstvo.
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III
II
U Stručno povjerenstvo imenuju se:
a) ZA PREDSJEDNIKA
1.Goran Gregurek

Nekretnina iz točke I ovog Zaključka
prenosi se i uknjižuje kao oranica ili livada,
vlasništvo Grada Križevaca.

b)ZA ČLANOVE:
2. Vesna Telban
3. Vladimir Kovačević
4. Dražen Salopek
5. Darko Masnec.

III

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

u

Na temelju ovog Zaključka u
Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda
Križevci, čestica opisana u točki I ovog
Zaključka, izdvaja se iz svojstva javnog
dobra-putovi u općoj upotrebi, te se upisuje
u novi z.k.ul. sukladno točki II ovog Zaključka.
IV

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 350-01/05-01/08
URBROJ: 2137/02-05-1
---------------------------Križevci, 05. 09. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r.

Na nekretnini iz točke I dozvoljava se
brisanje „Društvenog vlasništva“
V
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Križevaca“
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
KRIŽEVACA
KLASA: 940-01/05-01/25
URBROJ: 2137/02-01-05-2

53.
Na temelju članka 35. stavka 2. i 4. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i
114/01), članka 23. stavka 4. i 5. Zakona o
zemljišnim knjigama („Narodne novine“ br.
91/96, 68/98, 137/99 i 114/01) i članka 20.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“
broj 3/99, Gradsko poglavarstvo Grada
Križevaca na 4. sjednici, održanoj 5.9.2005.,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prestanka svojstva javnog
dobra – putovi u općoj upotrebi
I
Utvrđuje se prestanak svojstva
javnog dobra – putovi u općoj upotrebi na
nekretnini označenoj kao : - čest.kat. broj
14674 put, površine 1ha 21a 70m2 , koja je
upisana kao
1. Društveno vlasništvo, 2. Javno dobro
putovi u općoj upotrebi, z.k.ul. 1398, k.o.
Križevci.

-----------------------------Križevci, 05. 09. 2005.
PREDSJEDNIK
Branko Hrg,v.r

