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GRADSKO VIJEĆE 
 
46. 
 

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona 
o komunalnom gospodarstvu  (»Narodne 
novine«, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 
178/04) i članka 18. Statuta Grada Križeva 
(»Službeni vjesnik Grada Križevaca«, broj 6/01 
i 7/01), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 3. 
sjednici održanoj 8. studenoga 2005., donijelo 
je  
 

O D L U K U  

o komunalnoj naknadi na podru čju Grada 
Križevaca 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za 
plaćanje komunalne naknade u Gradu 
Križevcima, a naročito: 

- naselja u Gradu Križevcima u kojima 
se plaća komunalna naknada, 

- područja zona, 

- koeficijent zona (Kz) za pojedine 
zone, 

- koeficijent namjene (Kn) za poslovni 
prostor i građevno zemljište koje 
služi u svrhu obavljanja poslovne 
djelatnosti, 

- početak obveze i rokovi plaćanja 
komunalne naknade, 

- nekretnine važne za Grad Križevci 
koje se u potpunosti ili djelomično 
oslobađaju od komunalne naknade, 

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u 
pojedinačnim slučajevima može 
odobriti potpuno ili djelomično 
oslobađanje od komunalne 
naknade, 

- izvori sredstava iz kojih će se 
namiriti iznos za slučaj potpunog ili 
djelomičnog oslobađanja od 
plaćanja komunalne naknade. 

 

Članak 2. 

Visina komunalne naknade određuje se 
ovisno o lokaciji nekretnine, odnosno zoni u 
kojoj se nekretnina nalazi i vrsti nekretnine. 

Komunalna naknada obračunava se po 
m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni 
prostor po jedinici korisne površine koja se 
utvrđuje na način propisan Uredbom o 
uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene 
najamnine (“Narodne novine” broj 40/97), a za 
građevinsko zemljište po jedinici stvarne 
površine. 

Ukoliko obveznik plaćanja komunalne 
naknade ne dozvoli izmjeru korisne površine, 
obračunat će se vanjski gabariti građevine 
pomnoženi sa koeficijentom 0,85. 

Iznos komunalne naknade po m2 
obračunske površine nekretnine utvrđuje se 
množenjem vrijednosti obračunske jedinice – 
boda (B) određene u kunama po m2, 
koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene 
(Kn). 

KN = B x K z x K n x m 2 

Vrijednost boda (B) određuje se 
odlukom Gradskog vijeća nakon donošenja 
Odluke o komunalnoj naknadi a jednaka je 
mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 
korisne površine stambenog prostora u I. zoni 
Grada Križevaca. 

II. NASELJA U KOJIMA SE PLA ĆA 
KOMUNALNA NAKNADA 

 
Članak 3. 

 
Na području Grada Križevaca, 

komunalna naknada plaća se u svim 
naseljima. 
 

III. PODRUČJA ZONA U GRADU 
 

Članak 4. 
 

U Gradu Križevcima utvrđuju se četiri 
zone sa popisom ulica, trgova i naselja za 
plaćanje komunalne naknade, kako slijedi: 
 
 I. zona 
 
 Crni put, Frankopanska ulica, Istarska 
ulica, Obrtnička ulica, Paška ulica, Potočka 
ulica do broja 73 neparni te parni do broja 88, 
Svetokriška ulica, Trg svetog Florijana, Trg 
Silvija Strahimira Kranjčevića,Trg bana 
Lackovića, Trg Ivana Mažuranića, Trg Antuna 
Nemčića, Trg Josipa Juraja Strossmayera, 
Ulica Mojsija Baltića, Ulica Ivana Zakmardija 
Dijankovečkoga, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica 
Drage Grdenića, Ulica bana Josipa Jelačića, 
Ulica Slavka Kolara, Ulica Josipa Buturca,  
Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Stanka 
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Miholića, Ulica Petra Preradovića, Ulica 
branitelja Hrvatske, Ulica Tome Sermagea, 
Ulica Tadije Smičiklasa, Ulica Ante Starčevića, 
Ulica Augusta Šenoe, Ulica Alberta Štrige, 
Ulica Tina Ujevića, Ulica Ljudevita 
Vukotinovića, Ulica Petra Zrinskog, Ulica kralja 
Zvonimira, Zagrebačka ulica do broja 24 parni 
te do broja 31 neparni, Trg Milutina Mayera i 
Šetalište Dragutina Novaka. 
 
 II. zona 
 
 Cvjetna ulica, Kalnička ulica do broja 
44 parni te broja 27 neparni, Koprivnička ulica 
do broja 34 parni te broja 39 neparni, Sviličićev 
put, Trg sv. Marka Križevčanina, Ulica biskupa 
Bazilija Božičkovića, Ulica Marijana Detonija, 
Ulica biskupa Julija Drohobeczkoga, Ulica 
Frana Galovića, Ulica Frana Gundruma, Ulica 
Ivana Gundulića do broja 106 parni te neparni 
do broja 105, Ulica Matije Gupca, Ulica Brace 
Hanžeka, Ulica Krunoslava Heruca, Ulica 
Marcela Kiepacha, Ulica Vjekoslava 
Köröskenya, Ulica Dragutina Lambla, Ulica 
Andrije Lenarčića, Ulica Franje Markovića, 
Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Milutina 
Cihlara Nehajeva, Ulica Vjenceslava Novaka, 
Ulica Franje Račkoga, Ulica Stjepana Radića, 
Ulica Dragutina Renarića, Ulica Sidonije 
Rubido Ulica Frana Supila, Ulica Nikole Tesle, 
Ulica kralja Tomislava, Ulica Nine Vavre, Ulica 
Ivana Viteza, Ulica Ive Vojnovića, Zagrebačka 
ulica od broja 26 parni te broja 33 neparni do 
kraja ulice.  
 

III. zona 
 
 Bjelovarska ulica, Desetine, Donje 
Križevčine, Gornje Križevčine, Gornje Vine, 
Greberanec, Helenski put, Kalnička ulica od 
broja 46 parni te  broja 29 neparni do kraja 
ulice, Karane, Koprivnička od broja 36 parni te 
41 neparni, Koruška, Kosovec, Križevčine, 
Kramarovec, Lipovčica, Mladine, Pesek, 
Potočka ulica od broja 75 neparni i 90 parni do 
kraja ulice, Prigorska ulica, Pušća, Radnički 
dol, Ratarna, Ulica Mirka Bogovića, Ulica 
Gustava Bohutynskog,  Ulica Milislava 
Demerca, Ulica Glogovničke bune, Ulica Ivana 
Gundulića od broja 108 parni te 107 neparni do 
kraja ulice, Ulica Karla Häuslera, Ulica 
Kalničke punte, Ulica Ferde Kerna, Ulica kralja 
Petra Krešimira, Ulica Ivana Lepušića, Ulica 
Ljudevita Modeca, Varaždinska ulica, 
Vrbovečka ulica i Zagorska ulica. 
 
 
  
 
 

IV. zona 
 
 Apatovec, Beketinec, Bojnikovec, 
Bukovje Križevačko, Čabraji, Carevdar, 
Cubinec, Dijankovec, Doljanec, Donja 
Brckovčina, Donja Glogovnica, Donji Dubovec, 
Đurđic, Erdovec, Gornja Brckovčina, Gornja 
Glogovnica, Gornji Dubovec, Gračina, Heruci, 
Ivanec Križevački, Jarčani, Kloštar 
Vojakovački, Kostadinovac, Kućari, Kunđevec, 
Lemeš Križevački, Lemeš, Majurec, Male 
Sesvete, Mali Potočec, Mali Raven, Mali 
Carevdar, Marinovec, Mičijevac, Novaki 
Ravenski, Novi Đurđic, Novi Bošnjani, Osijek 
Vojakovački, Pavlovec Ravenski, Pobrđani 
Vojakovački, Podgajec, Poljana Križevačka, 
Povelić, Prikraj Križevački, Ruševac, Srednji 
Dubovec, Stara Ves Ravenska, Stari Bošnjani, 
Sveta Helena, Sveti Martin, Slavički,  Špiranec, 
Široko Brezje, Većeslavec, Velike Sesvete, 
Veliki Potočec, Veliki Raven, Vojakovac, Vujići 
Vojakovački i Žibrinovec. 
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Članak 5. 

 
Utvrđuju se koeficijenti zona (Kz) u Gradu Križevcima kako slijedi: 
 
 

ZONA: 
I. 

II. III. IV. 

Koeficijent zone (Kz) 1,00 
0,90 0,75 0,50 

 

IV. KOEFICIJENTI NAMJENE NEKRETNINA 
 

Članak 6. 
 

Utvrđuju se koeficijenti namjene (Kn) kako slijedi: 
 
Red.br.                   VRSTA I NAMJENA NEKRETNINE                                                                      Kn 

1. - stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije 

- garažni prostor 

- objekti koji se koriste za djelatnost javnoga, predškolskog, osnovnog, 
srednjeg i visokog obrazovanja, đački i studentski domovi 

- zatvoreni prostori koji koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u 
vlasništvu države i županije, pod uvjetom da nisu iznajmljeni 

- zatvoreni prostori koji se koriste za djelatnost socijalne skrbi, dječje jaslice i 
dnevnu brigu o djeci 

- zatvoreni prostori koje za svoje djelovanje koriste poslovne, strukovne 
organizacije (komore), organizacije poslodavaca, udruge sindikata, vjerske 
organizacije, političke stranke i ostale članske organizacije 

- prostori koje koriste trgovačka društva u većinskom vlasništvu Grada 
Križevaca 

- zatvoreni prostori koji se koriste za prikazivanje filmova, radijsku i televizijsku 
djelatnost, umjetničko i literarno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje 

- zatvoreni prostori koji se koriste za kulturne priredbe 

- zatvoreni prostori koji se koriste za djelatnost novinskih agencija 
- zatvoreni prostori koji se koriste za djelatnost knjižnica, arhiva, muzeja 

- objekti koji su proglašeni spomenicima kulturne baštine nulte i prve kategorije 

- zatvoreni sportski objekti 
- zatvoreni prostori koji se koriste za uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i 

slične djelatnosti 

- zatvoreni prostori koji se koriste za pogrebne i prateće djelatnosti 

1,00 

2.  
- zatvoreni prostori koji se koriste za uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja, 

sadnog materijala, uključujući staklenike, plastenike, skladišta, sušare, 
hladnjače i ostale pomoćne prostore u funkciji poslovanja 

- farme i tovilišta koje prelaze potrebe jednog domaćinstva (ekvivalent za preko 
10 grla), a koje se koriste za uzgoj stoke, peradi i ostalih živitinja, uključujući i 
pomoćni gospodarski prostori kao što su sjenici, silosi za silažu, spremišta za 
poljoprivredne strojeve i opremu i sl. 

- zatvoreni prostori koji se koriste za reciklažu 

- zatvoreni prostori koji se koriste za djelatnost državne uprave, te ekonomske i 
socijalne politike zajednice 

 
 

 
 

 

 
 

 

2,00 
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- zatvoreni prostori koji se koriste za pružanje usluga za cjelokupnu društvenu 

zajednicu: vanjski poslovi, poslovi obrane, sudske i pravosudne djelatnosti, 
javna sigurnost, očuvanje javnog reda i mira 

- zatvoreni prostori koji se koriste za upravljanje obveznim socijalnim 
osiguranjem 

3. 

 
 

 

 
 

 

 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju, preradu i konzerviranje mesa 
i mesnih proizvoda 

- zatvoreni prostori koji se koriste za preradu riba i ribljih proizvoda 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju biljnih i životinjskih ulja i masti 

- zatvoreni prostori koji se koriste za preradu i konzerviranje voća i povrća 
- zatvoreni prostori koji se koriste za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih 

proizvoda 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju mlinarskih proizvoda, škroba i 
škrobnih proizvoda 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju vina, piva, jabukovače i 
ostalih voćnih vina, mineralne vode i bezalkoholnih pića 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju hrane za životinje 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju ostalih prehrambenih 
proizvoda 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju tekstila i gotovih tekstilnih 
proizvoda 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju odjeće i odjevnih predmeta 

- zatvoreni prostori koji se koriste za štavljenje i obradu kože, proizvodnju 
kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju metli i četaka i ostalih 
raznovrsnih proizvoda 

- zatvoreni prostori koji se koriste za građevinarstvo 
- zatvoreni prostori koji se koriste za šumarstvo i šumarske usluge 

- zatvoreni prostori koji se koriste za zdravstvenu zaštitu –djelatnost humane 
medicine i veterinarsku djelatnost  

- zatvoreni prostori koji se koriste za pranje i kemijsko čišćenje tekstila i 
krznenih proizvoda 

- zatvoreni prostori koji se koriste za djelatnost frizerskih salona i salona za 
uljepšavanje 

- zatvoreni prostori koji se koriste za poboljšanje fizičke kondicije 

- zatvoreni prostori koji se koriste za trgovinu na veliko poljoprivrednim 
sirovinama i živom stokom 

- zatvoreni prostori koji se koriste za popravak predmeta za osobnu uporabu i 
kućanstvo 

- zatvoreni prostori koji se koriste za trgovinu na malo rabljenom robom u 
prodavaonicama 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

4,00 

 
 

 - Omladinski hoteli i planinarski domovi, zatvoreni prostori u kampovima i 
kampiralištima, te ostali smještaj za kraći boravak i boravak turista 

- zatvoreni prostori koji se koriste za kantine (menze) i opskrbljivanje 
pripremljenom hranom 

- zatvoreni prostori koji se koriste za ostale rekreacijske djelatnosti prema 
opisu pod oznakom 92.72 Nacionalne klasifikacije djelatnosti (CROKAD) 

 

 

 

 4.  

- zatvoreni prostori koji se koriste za preradu drva, proizvodnju proizvoda od 
drva i pluta, proizvodnju namještaja, proizvodnju proizvoda od slame i 
pletarskih materijala 
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- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju celuloze, papira i kartona, 
proizvoda od papira i kartona, te za izdavačku i tiskarsku djelatnost 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju proizvoda od gume i 
plastičnih masa 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju ostalih nemetalnih mineralnih 
proizvoda (stakla, vatrostalnih i nevatrostalnih keramičkih proizvoda, 
keramičkih pločica i ploča, opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za 
građevinarstvo, cementa, vapna i gipsa (sadre), proizvoda od betona, 
cementa, gipsa i umjetnog kamena, rezanje, oblikovanje i obrada kamena i 
sl.) 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju metala i proizvoda od metala 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju strojeva i uređaja 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju električne i optičke opreme 
kao što su: proizvodnja i popravak uredskih strojeva i računala (kompjutera), 
proizvodnja električnih strojeva i aparata, proizvodnja radiotelevizijskih i 
komunikacijskih aparata i opreme, proizvodnja medicinskih, preciznih i 
optičkih instrumenata te satova 

-  zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju prometnih 

    sredstava kao što su: proizvodnja motornih vozila, prikolica i 
    poluprikolica, proizvodnja ostalih prometnih sredstava 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju namještaja, glazbenih 
instrumenata, sportske opreme, igara i igračaka, imitacije nakita (bižuterije)  

- zatvoreni prostori koji se koriste za trgovinu motornim vozilima i motociklima, 
popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za osobnu uporabu i 
kućanstvo 

- zatvoreni prostori koji su u funkciji kopnenog prijevoza putnika i robe 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju kemikalija i kemijskih 
proizvoda 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
5,00 

 

 - zatvoreni prostori koji se koriste za promet, skladištenje i veze, kao i za 
prateće i pomoćne djelatnosti u prometu kao što su: prekrcaj tereta i 
skladištenje, ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu, djelatnost 
putničkih agencija i turoperatora, i ostale usluge turistima, te djelatnosti 
ostalih agencija u prometu 

- zatvoreni prostori koji se koriste u procesu vađenja kamena, šljunka, pijeska i 
gline, minerala i prirodnih mineralnih gnojiva 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju destiliranih alkoholnih pića, te 
etilnog alkohola iz fermentiranih materijala 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju fermentiranog duhana i 
ostalih duhanskih proizvoda 

- zatvoreni prostori koji se koriste za proizvodnju i distribuciju električne 
energije, proizvodnju plina i distribuciju plinovitih goriva, te opskrbu parom i 
toplom vodom 

- hoteli i moteli s restoranom ili bez restorana 

- zatvoreni prostori koji se koriste za računalne (kompjutorske) i srodne 
aktivnosti 

- zatvoreni prostori koji se koriste za agencije za zapošljavanje i posredovanje 
radne snage 

- zatvoreni prostori koji se koriste za fotografsku djelatnost 
- zatvoreni prostori koji se koriste za djelatnost pakiranja 

- zatvoreni prostori koji se koriste za tajničke i prevoditeljske djelatnosti, te 
ostale poslovne djelatnosti opisane pod oznakom 74.84 Nacionalne 
klasifikacije djelatnosti  (CROKAD) 
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5. -   zatvoreni prostori koji se koriste za trgovinu na malo motornim gorivima i 
    mazivima 

- zatvoreni prostori koji se koriste za trgovinu na veliko i posredovanje u 
trgovini, osim trgovine na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom 

- zatvoreni prostori koji se koriste za trgovinu na malo u nespecijaliziranim 
prodavaonicama, živežnim namirnicama u spacijaliziranim prodavaonicama, 
farmaceutskim, medicinskim, kozmetičkim i toaletnim i sličnim proizvodima, te 
za ostalu trgovinu na malo novom robom (nerabljenom) u specijaliziranim 
prodavaonicama 

- restorani i barovi 
- zatvoreni prostori koji se koriste za djelatnost pošte i telekomunikacija 

- zatvoreni prostori koji se koriste za istraživanje i razvoj 

- zatvoreni prostori koji se koriste za arhitektonske i inženjerske djelatnosti i 
tehničko savjetovanje 

- zatvoreni prostori koji se koriste za tehničko ispitivanje i analizu 

 
 

 

6,00 
 

 

 
 

 

 

 - zatvoreni prostori koji se koriste za djelatnost promidžbe (reklame i 
propagande) 

- restorani i barovi 

- zatvoreni prostori koji se koriste za djelatnost poslovanja nekretninama 

 

 
 

6. - zatvoreni prostori koji se koriste za djelatnosti financijskog posredovanja, 
osiguranja i mirovinskih fondova, osim obveznih mirovinskih fondova, kao i 
pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju 

- zatvoreni prostori koji se koriste za pravne, računovodstvene, 
knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje; ispitivanje 
tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; poduzetničko i poslovno savjetovanje; 
upravljanje holding društvima 

- zatvoreni prostori koji se koriste za djelatnost kockarnica i kladionica 

- zatvoreni prostori koji se koriste za djelatnost iznajmljivanja strojeva i opreme, 
bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (leasing) 

 
 

 
 

 

7,00 

7. - neizgrađeno građevinsko zemljište 

- parkirališta u sklopu velikih trgovačkih centara 0,20 

8. - uređeni kampovi i kampirališta 

- otvoreni prostori za sport i rekreaciju – vanjski i unutarnji bazeni, uređeni 
tereni na kojima se organizirano provode sportske i rekreacijske aktivnosti 0,10 

9. - otvoreni poslovni prostor – manipulativni prostor za promet i pretovar, 
otvorena skladišta 

10% od 
koeficijenta 
namjene za 

zatvoreni 
prostor iste 
djelatnosti 

 
 

Članak 7. 
 

Za poslovni prostor i građevno zemljište 
koje služi u svrhu obavljanja poslovne 
djelatnosti u slučaju kad se poslovna djelatnost 
ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj 
godini, koeficijenti namjene iz  članka 6. stavka 
1. točke  2., 3., 4., 5., 6., 8. i 9., ove Odluke 
umanjuje se za 50% ali ne može biti manji od 
1,00 za zatvorene prostore i 0,05 za otvorene 
prostore. 

 
 

                Članak 8. 
 

Za hotele, motele i kampove, visina 
godišnje komunalne naknade obračunata 
prema koeficijentu namjene iz članka 6. stavka 
1. točke 4. ove Odluke ne može biti veća od 
1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne 
godine, ostvarenog u hotelima, motelima i 
kampovima koji se nalaze na području Grada 
Križevaca. 
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V.  POČETAK OBVEZE I ROKOVI 
PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

 
Članak 9. 

 Obveza za plaćanja komunalne 
naknade započinje onog dana kada se 
nekretnina, za koju se plaća komunalna 
naknada prema članku 23. stavku 3. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, počne koristiti, 
odnosno onog trenutka kada je nastala 
promjena u veličini ili namjeni nekretnine, 
odnosno u osobi obveznika. 

Obveznik plaćanja komunalne naknade 
iz članka 22. stavka 6. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (fizička i pravna osoba) dužan je 
u roku 15 dana od dana nastanka obveze iz 
stavka 1. ovog članka istu prijaviti Upravnom 
odjelu za stambeno-komunalne djelatnosti 
Grada Križevaca. 

 
 

Članak 10. 
 
Komunalnu naknadu obveznici plaćaju 

tromjesečno, do sredine tromjesečja, a 
izuzetno dva puta godišnje, odnosno 
polugodišnje ako im je godišnje zaduženje niže 
od 60,00 kuna. 
 U slučaju plaćanja obveze dva puta 
godišnje, obveza dospijeva sredinom svakog 
polugodišta  tekuće godine. 
 Pravne i fizičke osobe koje samostalno 
obavljaju djelatnost, za poslovni prostor 
komunalnu naknadu plaćaju mjesečno, i to do 
15. u mjesecu za prethodni mjesec. 
 Iznimno, pravne i fizičke osobe kojima 
je razrez komunalne naknade manji od 
2.400,00 kuna komunalnu naknadu plaćaju 
tromjesečno, do sredine svakog tromjesečja. 
 Obveznici iz članka 8. ove Odluke 
plaćaju komunalnu naknadu u četiri jednaka 
tromjesečna obroka, u tijeku kalendarske 
godine. 
 Do donošenja rješenja o utvrđivanju 
visine komunalne naknade za tekuću godinu, 
obveznici iz članka 7. ove Odluke komunalnu 
naknadu plaćaju prema obvezi utvrđenoj 
rješenjem za prethodnu kalendarsku godinu, s 
time da se na taj način plaćeni iznos 
zaračunava u iznos ukupne obveze komunalne 
naknade za tekuću godinu. 
 

VI. OSLOBAĐANJE OD PLA ĆANJA 
KOMUNALNE NAKNADE  
 

Članak 11. 
 

Od obveze plaćanja komunalne 
naknade oslobađaju se u cijelosti:  

- Grad Križevci, kao vlasnik ili korisnik 
nekretnine u svim slučajevima kada je 
obveznik plaćanja komunalne naknade, 

- Javne ustanove i druge pravne osobe 
iz oblasti javnih potreba, čija se djelatnost 
financira  po zakonu iz Proračuna Grada, a čiji 
osnivač je Grad, 

- ustanove i udruge građana čiji se 
programi djelomično financiraju iz Proračuna 
Grada, 

- političke stranke kojima Grad osigurava 
prostor za rad, 

- humanitarne organizacije,  

- vjerske organizacije za prostore gdje 
se okupljaju pripadnici vjerske zajednice radi 
obavljanja vjerskih obreda. 

U iznimno opravdanim, socijalnim i 
drugim slučajevima (elementarne nepogode i 
slično) Gradsko poglavarstvo može od obveze 
plaćanja komunalne naknade privremeno 
osloboditi i druge obveznike. 

 
Članak 12. 

 
Od obveze plaćanja komunalne 

naknade oslobađaju se djelomično: 

- pravne ili fizičke osobe koje počinju sa 
obavljanjem djelatnosti i to sa 75% umanjenja 
komunalne naknade u prvoj godini, 50% 
umanjenja u drugoj godini, te 25% umanjenja 
komunalne naknade u trećoj godini obavljanja 
djelatnosti. 

- pravne i fizičke osobe za 
novoizgrađene poslovne objekte i to sa 75% 
umanjenja komunalne naknade u prvoj godini, 
50% umanjenja u drugoj godini, te 25% 
umanjenja u trećoj godini poslovanja 
predmetnog objekta 

- pravne i fizičke osobe koje u funkciju 
stave nekorištene poslovne objekte i to sa 75% 
umanjenja komunalne naknade u prvoj godini, 
50% umanjenja u drugoj godini, te 25% 
umanjenja u trećoj godini poslovanja 
predmetnog objekta. 

 
Članak 13. 

 
U pojedinačnim slučajevima od plaćanja 

komunalne naknade mogu se privremeno 
osloboditi obveznici: 

- koji osobno (ili netko od članova 
njihovog zajedničkog domaćinstva) prima 
stalnu novčanu pomoć za uzdržavanje, prema 
propisima o socijalnoj skrbi i 
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-isključivo staračka poljoprivredna 
domaćinstva koja nemaju nikakva novčana 
primanja, a starost svakog člana je preko 65 
godina. 

Članak 14. 
 

Rješenje o oslobođenju plaćanja 
komunalne naknade obveznika iz članaka 12. i 
13. ove Odluke, donosi na zahtjev obveznika 
Upravni odjel za stambeno-komunalne 
djelatnosti, na temelju vjerodostojne, službene 
dokumentacije. 
 

 
VII. IZVORI SREDSTAVA U 
SLUČAJEVIMA OSLOBA ĐANJA OD 
PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE  
 
 

Članak 15. 
 

U slučaju oslobađanja od plaćanja 
komunalne naknade iz članka 11., 12. i 13. ove 
Odluke, sredstva potrebna za obavljanje 
komunalnih djelatnosti iz članka 19. stavka 1. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat 
će se u Proračunu Grada Križevaca, iz 
sredstava poreznih prihoda i sredstava 
ostvarenih od imovine u vlasništvu Grada. 

 
 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 
ODREDBE 

 

Članak 16. 

Sredstva prikupljena  od komunalne 
naknade, mogu se, pored financiranja 
komunalnih djelatnosti iz članka 19. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, upotrijebiti i u 
svrhu održavanja objekata školskog, 
zdravstvenog i socijalnog sadržaja. 
 

Članak 17 
 
Svi obveznici iz. članka 19. stavka 2. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji 
dosadašnjom Odlukom o komunalnoj naknadi 
(“Službeni vjesnik Grada Križevaca”, broj 2/02, 
6/03 i 4/04) nisu bili obveznici plaćanja 
komunalne naknade, a ovom Odlukom to 
postaju, dužni su svoju obvezu prijaviti 
Upravnom odjelu za stambeno-komunalne 
djelatnosti najkasnije do 15. ožujka tekuće 
godine. 

Članak 18. 
 
Upravni odjel za stambeno-komunalne 

djelatnosti je dužan svake dvije godine izvršiti 
reviziju obveznika i nekretnina iz članka 22. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu, ažurirati 
evidenciju i za sve eventualne promjene izdati 
nova rješenja. 

Za sve obveznike za koje se revizijom 
utvrdi da nisu postupili sukladno članka 9. 
stavku 2. ove Odluke, obračunati će se 
komunalna naknada od dana nastanka obveze 
iz članka 9. stavka 1.  ove Odluke, kao i 
zakonska zatezna kamata za razdoblje od 
dana nastanka obveze do dana uplate 
komunalne naknade. 

 
Članak 19. 

 
 Do donošenja Odluke iz članka 2. 

stavka 5. primjenjuje se Odluka o vrijednosti 
obračunske jedinice – voda (B) za obračun 
visine komunalne naknade (''Službeni vjesnik 
Grada Križevaca'', broj 6/02). 

 
Članak 20. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke, 

prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi 
Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada 
Križevaca”, roj 2/02, 6/03 i 4/04). 
 

Članak 21. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana  objave u “Službenom vjesniku 
Grada Križevaca”, a primjenjuje se od 01. 
siječnja 2006. godine. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 363-03/05-01/08 
URBROJ: 2137/02-02-05/1 

Križevci, 08. 11. 2005.   
                                 PREDSJEDNIK 

                                Dragutin Guzalić,v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stranica 200_______ SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACA                        Broj 8/05 

 

 

47. 
 Na temelju članka 31. stavka 7. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu  
(»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Grada 
Križevaca «Službeni vjesnik Grada 
Križevaca«, broj 6/01 i 7/01), Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici održanoj 8. 
studenoga 2005., donijelo je  
 

O D L U K U  

o komunalnom doprinosu na podru čju 
Grada Križevaca 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom propisuju se: obveznici 
plaćanja komunalnog doprinosa, pripadnost 
građevine pojedinoj zoni u Gradu Križevcima 
(ovisno o pogodnosti položaja određenog 
područja i stupnju opremljenosti objektima i 
uređajima komunalne infrastrukture), jedinične 
vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 
po pojedinim zonama (određene u kunama po 
m3 građevine), načini i rokovi plaćanja 
komunalnog doprinosa te opći uvjeti i razlozi 
zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima 
odobrava potpuno ili djelomično oslobađanje 
od plaćanja komunalnog doprinosa, kao i izvori 
sredstava iz kojih će se namiriti iznos u 
slučajevima oslobađanja. 
 

Članak 2. 
 

 Komunalni doprinosi su novčana javna 
davanja koja se plaćaju za građenje i 
korištenje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za: javne površine, nerazvrstane 
ceste, groblja i javnu rasvjetu. 
 Sredstvima komunalnog doprinosa 
financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se 
grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture 
iz stavka 1. ovog članka, kao i rušenje 
postojećih objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, premještanje postojećih 
nadzemnih i podzemnih instalacija te radovi na 
sanaciji zemljišta. 
 Komunalni doprinos je prihod 
Proračuna Grada Križevaca. 
 

Članak 3. 
 

 Sredstva komunalnog doprinosa su 
namjenska sredstva. 

 Gradsko vijeće Grada Križevaca 
krajem tekuće godine, na temelju Programa 
mjera za unapređenje stanja u prostoru i 
potrebe uređenja zemljišta u skladu s 
postavkama dokumenata prostornog uređenja i 
plana razvojnih programa, donosi jednogodišnji 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture koji sadržava opis poslova s 
procjenom troškova za gradnju objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture i za nabavu 
opreme, te iskaz financijskih sredstava 
potrebnih za ostvarivanje Programa. 
 
II. OBVEZNICI PLAĆANJA   OBRA ČUN I   
    JEDINIČNE  VRIJEDNOSTI   
    KOMUNALNOG  DOPRINOSA 
 

Članaka 4. 
 

 Obveznici plaćanja komunalnog 
doprinosa su vlasnici građevne čestice na kojoj 
se gradi građevina odnosno investitori.  
 Gradnjom u smislu ove Odluke smatra 
se gradnja novih, dogradnja i nadogradnja 
postojećih građevina. 
 Plaćanjem komunalnog doprinosa 
vlasnici građevne čestice odnosno investitori 
sudjeluju u podmirenju troškova izgradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
utvrđenih Programom iz prethodnog članka 
ove Odluke. 

Članak 5. 
 

 Komunalni doprinos obračunava se u 
skladu s obujmom, odnosno po m3 
(prostornom metru) građevine koja se gradi na 
građevnoj čestici ovisno o zoni kojoj građevna 
čestica pripada.  
 Kod građevina koje se uklanjaju zbog 
gradnje novih građevina ili kada se postojeće 
građevine dograđuju ili nadograđuju, 
komunalni doprinos obračunava se na razliku 
obujma u odnosu na prijašnje građevine. 
 Iznimno od prethodnih stavaka ovog 
članka komunalni doprinos za otvorene 
bazene, otvorena igrališta i druge otvorene 
građevine obračunava se po m2 (četvorni 
metar) tlocrtne površine te građevine. 
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za 
obračun tih građevina izražena u kunama 
jednaka je jediničnoj vrijednosti komunalnog 
doprinosa za obračun obujma po m3 građevine 
pripadajuće zone. 
 Za izračunavanje obujma građevine 
primjenjuje se Pravilnik o načinu utvrđivanju 
obujma građevine za obračun komunalnog 
doprinosa. 
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III. ZONE ZA PLAĆANJE  
     KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

Članak 6. 
 

 U Gradu Križevcima utvrđuju se četiri 
zone sa popisom ulica, trgova i naselja za 
plaćanje komunalnog doprinosa kako slijedi: 
 
 I. zona 
 
 Crni put, Frankopanska ulica, Istarska 
ulica, Obrtnička ulica, Paška ulica, Potočka 
ulica do broja 73 neparni te parni do broja 88, 
Svetokriška ulica, Trg svetog Florijana, Trg 
Silvija Strahimira Kranjčevića,Trg bana 
Lackovića, Trg Ivana Mažuranića, Trg Antuna 
Nemčića, Trg Josipa Juraja Strossmayera, 
Ulica Mojsija Baltića, Ulica Ivana Zakmardija 
Dijankovečkoga, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica 
Drage Grdenića, Ulica bana Josipa Jelačića, 
Ulica Slavka Kolara, Ulica Josipa Buturca,  
Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Stanka 
Miholića, Ulica Petra Preradovića, Ulica 
branitelja Hrvatske, Ulica Tome Sermagea, 
Ulica Tadije Smičiklasa, Ulica Ante Starčevića, 
Ulica Augusta Šenoe, Ulica Alberta Štrige, 
Ulica Tina Ujevića, Ulica Ljudevita 
Vukotinovića, Ulica Petra Zrinskog, Ulica kralja 
Zvonimira, Zagrebačka ulica do broja 24 parni 
te do broja 31 neparni, Trg Milutina Mayera i 
Šetalište Dragutina Novaka. 
 
 II. zona 
 
 Cvjetna ulica, Kalnička ulica do broja 
44 parni te broja 27 neparni, Koprivnička ulica 
do broja 34 parni te broja 39 neparni, Sviličićev 
put, Trg sv. Marka Križevčanina, Ulica biskupa 
Bazilija Božičkovića, Ulica Marijana Detonija, 
Ulica biskupa Julija Drohobeczkoga, Ulica 
Frana Galovića, Ulica Frana Gundruma, Ulica 
Ivana Gundulića do broja 106 parni te neparni 
do broja 105, Ulica Matije Gupca, Ulica Brace 
Hanžeka, Ulica Krunoslava Heruca, Ulica 
Marcela Kiepacha, Ulica Vjekoslava 
Köröskenya, Ulica Dragutina Lambla, Ulica 
Andrije Lenarčića, Ulica Franje Markovića, 
Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Milutina 
Cihlara Nehajeva, Ulica Vjenceslava Novaka, 
Ulica Franje Račkoga, Ulica Stjepana Radića, 
Ulica Dragutina Renarića, Ulica Sidonije 
Rubido,  Ulica Frana Supila, Ulica Nikole 
Tesle, Ulica kralja Tomislava, Ulica Nine 
Vavre, Ulica Ivana Viteza, Ulica Ive Vojnovića, 
Zagrebačka ulica od broja 26 parni te do broja 
33 neparni.  
 
 
 

III. zona 
 
 Bjelovarska ulica, Desetine, Donje 
Križevčine, Gornje Križevčine, Gornje Vine, 
Greberanec, Helenski put, Kalnička ulica od 
broja 46 parni te broja 29 neparni, Karane, 
Koprivnička od broja 36 parni te 41 neparni, 
Koruška, Kosovec, Križevčine, Kramarovec, 
Lipovčica, Mladine, Pesek, Potočka ulica od 
broja 75 neparni i 90 parni do kraja ulice, 
Prigorska ulica, Pušća, Radnički dol, Ratarna, 
Ulica Mirka Bogovića, Ulica Gustava 
Bohutynskog,  Ulica Milislava Demerca, Ulica 
Glogovničke bune, Ulica Ivana Gundulića od 
broja 108 parni i 107 neparni do kraja ulice, 
Ulica Karla Häuslera, Ulica Kalničke punte, 
Ulica Ferde Kerna, Ulica kralja Petra 
Krešimira, Ulica Ivana Lepušića, Ulica 
Ljudevita Modeca, Varaždinska ulica, 
Vrbovečka ulica i Zagorska ulica. 
 
 IV. zona 
 
 Apatovec, Beketinec, Bojnikovec, 
Bukovje Križevačko, Čabraji, Carevdar, 
Cubinec, Dijankovec, Doljanec, Donja 
Brckovčina, Donja Glogovnica, Donji Dubovec, 
Đurđic, Erdovec, Gornja Brckovčina, Gornja 
Glogovnica, Gornji Dubovec, Gračina, Ivanec 
Križevački, Jarčani, Kloštar Vojakovački, 
Kostadinovac, Kućari, Kunđevec, Lemeš 
Križevački, Lemeš, Majurec, Male Sesvete, 
Mali Potočec, Mali Raven, Mali Carevdar, 
Marinovec, Mičijevac, Novaki Ravenski, Novi 
Đurđic, Novi Bošnjani, Osijek Vojakovački, 
Pavlovec Ravenski, Pobrđani Vojakovački, 
Podgajec, Poljana Križevačka, Povelić, Prikraj 
Križevački, Ruševac, Srednji Dubovec, Stara 
Ves Ravenska, Stari Bošnjani, Sveta Helena, 
Sveti Martin, Špiranec, Većeslavec, Velike 
Sesvete, Veliki Potočec, Veliki Raven, 
Vojakovac, Vujići Vojakovački i Žibrinovec. 
 
 
IV. JEDINIČNA VRIJEDNOST  
     KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 
 

Članak 7. 
 

 Jedinične vrijednosti komunalnog 
doprinosa za građevine primjenom članka 5. i 
6. ove Odluke u kunama iznose: 
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                          I.zona  II.zona  III. zona IV. zona 
 
1. javne  
   površine       11           8         5   2 

2. nerazvrstane  
   ceste            18          14       10             5 

3. groblja           5            3         2   1 

4. javna  
   rasvjeta 6            5         3   2 

UKUPNO       40           30      20            10 
--------------------------------------------------------- 
 Za gospodarske objekte obujma od 
2000 m3 do 5000 m3 komunalni doprinos 
umanjuje se za 25%, a preko 5000 m3 
umanjuje se za 50%. 
 Pored umanjenja iz prethodnog stavka, 
poduzetnicima koji grade objekte u zonama 
koje su Odlukom Gradskog vijeća proglašene 
poslovnim zonama i za koje je Gradsko vijeće 
donijelo Program poslovnih zona, umanjit će 
se komunalni doprinos još za dodatnih 10%. 
 
 
V. DONOŠENJE RJEŠENJA I ROKOVI  
    PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

 
Članak 8. 

 
 Upravni odjel za stambeno komunalne 
djelatnosti ( u daljnjem tekstu: Upravni odjel), 
donosi rješenje o komunalnom doprinosu po 
službenoj dužnosti ili u postupku pokrenutom 
po zahtjevu stranke.  
 Tijelo državne uprave koje donosi akt 
na temelju kojeg se može graditi dužno je u 
roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva 
za izdavanje tog akta jedan primjerak projektne 
dokumentacije dostaviti Upravnom odjelu radi 
donošenja rješenja o komunalnom doprinosu 
po službenoj dužnosti. 
 Ako se rješenje o komunalnom 
doprinosu donosi po zahtjevu stranke, ista je 
dužna uz zahtjev priložiti primjerak projektne 
dokumentacije iz prethodnog stavka.  
 Tijelo državne uprave ne može izdati 
akt na temelju kojeg se može graditi dok 
vlasnik građevne čestice ili investitor ne plati 
iznos komunalnog doprinosa odnosno prvi 
obrok u slučaju obročne otplate o čemu 
obveznik predočava dokaz o uplati. 
 

Članak 9 
 

 Komunalni doprinos plaća se 
odjednom prije izdavanja akta na temelju kojeg 
se može graditi.  

 Iznimno, rješenjem o utvrđivanju 
komunalnog doprinosa može se obvezniku na 
njegov zahtjev odobriti otplata na najviše 12 
obroka uz kamatnu stopu 6%  primjenom 
jednostavnog postotnog računa: 
 
 1. u jednom obroku ako je komunalni 
doprinos manji od 5.000,00 kuna, 
 2. na dva jednaka mjesečna obroka 
ako je komunalni doprinos od 5.000,01 do 
10.000,00 kuna, 
 3. na tri jednaka mjesečna obroka ako 
je komunalni doprinos od 10.000,01 do 
15.000,00 kuna, 
 4. na četiri jednaka mjesečna obroka 
ako je komunalni doprinos od 15.000,01 do 
20.000,00 kuna, 
 5. na pet jednakih mjesečnih obroka 
ako je komunalni doprinos od 20.000,01 do 
25.000,00 kuna, 
 6. na šest jednakih mjesečnih obroka 
ako je komunalni doprinos od 25.000,01 do 
30.000,00 kuna, 
 7. na sedam jednakih mjesečnih 
obroka ako je komunalni doprinos od 
30.000,01 do 35.000,00 kuna, 
 8. na osam jednakih mjesečnih obroka 
ako je komunalni doprinos od 35.000,01 do 
40.000,00 kuna, 
 9. na devet jednakih mjesečnih obroka 
ako je komunalni doprinos od 40.000,01 do 
45.000,00 kuna, 
 10. na deset jednakih mjesečnih 
obroka ako je komunalni doprinos od 
45.000,01 do 50.000,00 kuna, 

11. na jedanaest jednakih mjesečnih 
obroka ako je komunalni doprinos od 
50.000,01 do 55.000,00 kuna, i 
 12. na dvanaest jednakih mjesečnih 
obroka ako je komunalni doprinos veći od 
55.000,01 kuna. 
 
 Prvi obrok komunalnog doprinosa 
plaća se odmah, te je plaćanje prvog obroka 
uvjet za dobivanje akta na temelju kojeg se 
može graditi. 
 Ako obveznik ne plati komunalni 
doprinos u rokovima utvrđenim rješenjem o 
komunalnom doprinosu, nadležni Upravni odjel 
će izvršno rješenje o komunalnom doprinosu 
izvršiti u postupku i na način određen Općim 
poreznim zakonom. 
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VI. DJELOMIČNO ILI POTPUNO 
     OSLOBAĐANJE OD PLA ĆANJA  
     KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 
Članak 10.  

 
Gradsko poglavarstvo Grada 

Križevaca ( u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) 
može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja 
komunalnog doprinosa investitore koji grade 
građevine namijenjene zdravstvenoj 
djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj 
kulturi, športu, predškolskom, osnovnom,  
srednjem  i visokom obrazovanju,  građevine 
za potrebe javnih ustanova i trgovačkih 
društava koja su u vlasništvu Grada Križevaca 
i Koprivničko-križevačke županije, te 
investitore koji grade smještajne kapacitete 
ako to zahtijevaju potrebe Grada Križevaca. 

Investitore koji grade građevine za 
potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava 
koja su u suvlasništvu Grada Križevaca i  
Koprivničko-križevačke županije, Poglavarstvo 
može osloboditi plaćanja obveze komunalnog 
doprinosa proporcionalno do visine 
suvlasništva.  

Poglavarstvo može osloboditi 
investitore koji grade objekte za socijalno 
zbrinjavanje ako se ti objekti grade iz 
sredstava od donacija, a Grad Križevci je 
uključen u realizaciju tog projekta. 
 Grad Križevci ne plaća komunalni 
doprinos kada je investitor gradnje. 

 
Članak 11. 

 
 Obveznici plaćanja komunalnog 
doprinosa koji su sudjelovali u financiranju 
izgradnje komunalne infrastrukture za 
nerazvrstane ceste uz predočenje ugovora ili 
uplatnica imaju pravo na djelomično 
oslobođenje od plaćanja komunalnog 
doprinosa za infrastrukturu u čijoj su izgradnji 
sudjelovali. 
 Obvezniku komunalnog doprinosa koji 
uz suglasnost Grada Križevaca sam snosi 
troškove gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za nerazvrstane ceste priznat će 
se troškovi gradnje u iznos komunalnog 
doprinosa, te će u rješenju o komunalnom 
doprinosu biti utvrđen iznos plaćanja 
komunalnog doprinosa za nerazvrstane ceste, 
sukladno uvjetima iz ugovora zaključenog 
između obveznika i Grada Križevaca. 
  

Članak 12. 
 

 Pravo na djelomično ili potpuno 
oslobađanje od komunalnog doprinosa uz 
predočenje potrebnih dokaza imaju i osobe 

kojima je to pravo utvrđeno posebnim 
zakonom, na način i po postupku propisanim 
tim zakonom, s tim da to pravo mogu ostvariti 
samo jedanput.  
 Rješenje o djelomičnom ili potpunom 
oslobođenju iz prethodnog stavka donosi 
Upravni odjel. 
 

Članak 13. 
 

 Sredstva koja neće biti prihodovana 
radi oslobođenja iz članka 11., 12. i 13.  ove 
Odluke namirit će se iz Proračuna Grada 
Križevaca. 
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

 
Članak 14. 

 
 Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o komunalnom 
doprinosu Grada Križevaca (»Službeni vjesnik 
Grada Križevaca«,  broj 2/02 i 4/04). 
 

Članak 15. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
 
KLASA: 363-01/05-01/41 
URBROJ: 2137/02-02-05-1 

Križevci, 08. 11. 2005. 

          PREDSJEDNIK 
      Dragutin Guzalić,v.r. 
 
48. 
 

Na temelju članka 12. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 
broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 174/04) i 
članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni 
vjesnik Grada Križevaca", broj  6/01 i 7/01), 
Gradsko vijeće Grada Križevaca, na 3. 
sjednici, održanoj 8. studenoga 2005., donijelo 
je 
 

O D L U K U 

o davanju koncesije za obavljanje 
dimnja čarskih poslova na podru čju Grada 

Križevaca 
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Članak 1. 
 

 Gradsko vijeće Grada Križevaca, po 
provedenom javnom natječaju za dodjelu 
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 
na području Grada Križevaca, daje Uslužnoj 
zadruzi KOMES iz Križevaca, Ulica Ivana 
Lepušića 118, (u daljnjem tekstu: koncesionar) 
kao najpovoljnijem ponuđaču, koncesiju za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području 
Grada Križevaca u svim dimnjačarskim 
područjima. 

Članak 2. 

 Koncesija se daje  na vrijeme  od  
godinu dana. 
  

Članak 3. 

 Koncesijska naknada iznosi 400,00 
kuna mjesečno, a plaća se do 15. u mjesecu 
za protekli mjesec. 

 
Članak 4. 

 Cijene za pružanje usluga korisnicima 
dimnjačarskih usluga utvrđene su Cjenikom 
dimnjačarskih usluga dostavljenim u prilogu 
ponude, koji će biti sastavni dio Ugovora o 
koncesiji, te  objavljen u "Službenom vjesniku 
Grada Križevaca". 
 

Članak 5. 

 Koncesionar je dužan izvršiti 
osiguranje dimovodnih objekata na 
koncesijskom području, te u javnim glasilima 
objaviti opće uvjete naplate dimnjačarskih 
usluga nakon što ih odobri Gradsko 
poglavarstvo Grada Križevaca. 
 

Članak 6. 

 Gradsko poglavarstvo Grada 
Križevaca će sa koncesionarom, sukladno  
članku 13. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu i ovoj Odluci, sklopiti ugovor o 
koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova. 
 

Članak 7. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 363-01/05-01/40 
URBROJ: 2137/02-02-05-9 

Križevci, 08. 11. 2005.   
                      PREDSJEDNIK 
       Dragutin Guzalić,v.r. 

49. 
 

Na temelju članka 15. stavka 4.  
Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine", broj 26/03 - pročišćeni 
tekst, 82/04 i 178/04), članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 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 4/03), Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici, održanoj 08. 
studenoga 2005., donijelo je  
 

O D L U K U  
 

o izboru ponuditelja kojem će se  povjeriti  
komunalni poslovi za održavanje 

nerazvrstanih asfaltnih cesta na podru čju 
Grada Križevaca 

 
Članak 1. 

 
 Gradsko vijeće Grada Križevaca, po 
provedenom Javnom natječaju o povjeravanju 
komunalnih poslova za održavanje 
nerazvrstanih asfaltnih cesta na području 
Grada Križevaca, objavljenog u "Podravskom 
listu" od 22. kolovoza 2005. godine, te Internet 
stranici Grada Križevaca, kao najpovoljnijeg  
ponuditelja izabire  tvrtku Poduzeće za ceste 
d.o.o. Bjelovar za održavanje nerazvrstanih 
asfaltnih cesta na području Grada Križevaca. 
      

Članak 2. 
 
 S izabranim ponuditeljem Gradsko 
poglavarstvo sklopiti će  ugovor o povjeravanju 
komunalnih poslova za održavanje 
nerazvrstanih asfaltnih cesta na području 
Grada Križevaca na vrijeme do 31. prosinca 
2007. godine. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: UP/I -363-03/05-03/87 
URBROJ: 2137/02-02-05-1 

Križevci,  08. 11. 2005.   
     
                      PREDSJEDNIK 
                                         Dragutin Guzalić,v.r. 
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50. 
 

Na temelju članka 15. stavka 4.  
Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine", broj 26/03 - pročišćeni 
tekst, 82/04 i 178/04), članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 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 4/03), Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici, održanoj 08. 
studenoga 2005., donijelo je  
 
 

O D L U K U  
 

o izboru ponuditelja kojem će se  povjeriti  
komunalni poslovi za održavanje 

nerazvrstanih tucani čkih cesta na podru čju 
Grada Križevaca 

 
Članak 1. 

 
 Gradsko vijeće Grada Križevaca, po 
provedenom Javnom natječaju o povjeravanju 
komunalnih poslova za održavanje 
nerazvrstanih tucaničkih cesta na području 
Grada Križevaca, objavljenog u "Podravskom 
listu" od 22. kolovoza 2005. godine, te Internet 
stranici Grada Križevaca, kao najpovoljnijeg  
ponuditelja izabire  tvrtku Radnik d.d. Križevci 
za održavanje nerazvrstanih tucaničkih cesta 
na području Grada Križevaca,  
     

Članak 2. 
 
 S izabranim ponuditeljem Gradsko 
poglavarstvo sklopiti će  ugovor o povjeravanju 
komunalnih poslova za održavanje 
nerazvrstanih tucaničkih cesta na području 
Grada Križevaca na vrijeme do 31. prosinca 
2007. godine. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: UP/I -363-03/05-03/88 
URBROJ: 2137/02-02-05-1 

Križevci,  08. 11. 2005.   
     
                      PREDSJEDNI 
                                         Dragutin Guzalić,v.r. 
  

51. 
Na temelju članka 15. stavka 4. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine", broj 26/03 - pročišćeni 
tekst, 82/04 i 178/04), članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", broj 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 4/03), Gradsko vijeće 
Grada Križevaca na 3. sjednici, održanoj  08. 
studenoga 2005., donijelo je  
 

O D L U K U  
 

o izboru ponuditelja kojem će se  povjeriti 
komunalni poslovi za održavanje  

javne rasvjete na podru čju Grada Križevaca 
 

Članak 1. 

 Gradsko vijeće Grada Križevaca, po 
provedenom javnom natječaju o povjeravanju 
komunalnih poslova za održavanje javne 
rasvjete na području Grada Križevaca, 
objavljenog u "Podravskom listu" od 22. 
kolovoza 2005. te Internet stranici Grada, 
izabire , tvrtku HEP – Distribucija d.o.o.  
Zagreb, Elektra Bjelovar – Pogon Križevci. 
 

Članak 2. 

 S izabranim ponuditeljem Gradsko 
poglavarstvo će sklopiti  ugovor o povjeravanju 
komunalnih poslova – za održavanje javne 
rasvjete na području Grada Križevaca, na 
vrijeme do 31. prosinca 2007.godine. 
 

Članak 3. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: UP/I -363-03/05-03/89 
URBROJ: 2137/02-02-05-1 
Križevci,  08. 11. 2005.   
     
                      PREDSJEDNI 
                                         Dragutin Guzalić,v.r. 
 
52. 

Na temelju članka 10a. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine»,  
broj 66/01, 87/02, 48/05i 90/05) i članka 18. 
Statuta Grada Križevaca («Službeni vjesnik 
Grada Križevaca» br. 6/01 i 7/01), Gradsko 
vijeće Grada Križevaca na 3. sjednici, održanoj 
08. studenoga 2005., donijelo je 
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Z A K L J U Č A K 

o davanju ovlasti Upravnom odjelu za 
gospodarstvo i financije Grada Križevaca 

za obavljanje stru čnih poslova o davanju u 
zakup poljoprivrednog zemljišta  

 
I. 

 Daje  se ovlast Upravnom odjelu za 
gospodarstvo i financije Grada Križevaca, da 
donosi odluke o davanju u zakup obradivog 
poljoprivrednog zemljišta u privatnom 
vlasništvu i vlasništvu Republike Hrvatske koje 
nije obrađeno u prethodnom vegetativnom 
periodu na rok od tri godine. 
 

II. 

 Objavom Odluke o davanju u zakup 
obradivog poljoprivrednog zemljišta koje nije 
obrađeno u prethodnom vegetativnom periodu 
raspisuje se natječaj za prikupljanje pismenih 
ponuda o davanju u zakup obradivog 
poljoprivrednog zemljišta. 
 

III. 

 Istekom roka natječaja Upravni odjel 
za gospodarstvo i financije Grada Križevaca 
prikuplja i otvara ponude i vrši stručnu obradu 
ponuda sukladno Zakonu. 
 

IV. 

 Odluku o izboru najpovoljnijeg 
ponuđača donosi Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na temelju koje gradonačelnik 
Grada Križevaca sklapa ugovor o zakupu 
poljoprivrednog zemljišta. 
 

V. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 

KLASA: 320-02/05-01/23 
URBROJ: 2137/02-01-05-1 
Križevci, 08. 11. 2005.  

     

         PREDSJEDNIK           

                             Dragutin Guzalić,v.r. 

  
 
 
 

53. 

 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 i 7/01), 
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 3. sjednici 
održanoj 08. studenoga 2005., donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o 
izvršenju Prora čuna Grada Križevaca za 
razdoblje sije čanj – lipanj 2005. godine 

 
I. 

 Usvaja se Polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 
razdoblje siječanj  – lipanj 2005. godine, i to: 
 
1. Račun prihoda i rashoda 
     - prihodi        11.532.810,56 
     - prihodi od prodaje  
       nefinancijske imovine       828.499,77 
     - rashodi    10.925.212,26 
     - rashodi za nefinancijsku  
       imovinu       1.050.859,61 
     - razlika (višak/manjak)       385.238,46 
 
2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 
    - raspoloživa sredstva iz 
      prethodnih godina      - 2.073.472,00 
 
3. Račun zaduživanja/financiranja 
    - primici od financijske  
      imovine i zaduživanja                      - 
    - izdaci za financijsku  
      imovinu i otplate zajmova    1.096.757,57 
    - neto zaduživanje/financiranje  -1.096.757,57 

- višak/manjak + raspoloživa  
  sredstva iz prethodnih godina 
  +neto zaduživanje/financiranje  -2.784.991,11 
 

4. Ukupno Prora čun Grada  
    
    - ukupni prihodi  12.361.310,33 
    - ukupni izdaci  13.072.829,44 
    - višak/manjak            -     711.519,11. 
 
 Polugodišnji izvještaj sastavni je dio 
ovog Zaključka. 

II. 
 Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
 
KLASA: 400-01/05-01/45 
URBROJ: 2137/02-01-05-2 
Križevci, 08. 11. 2005. 
      PREDSJEDNIK 
   Dragutin Guzalić,v.r. 
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54. 

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 i 7/01), 
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 3. sjednici 
održanoj 08. studenoga 2005., donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Konsolidiranog Polugodišnjeg 
izvještaja o izvršenju Prora čuna Grada 
Križevaca za razdoblje sije čanj – lipanj 2005  

 
I. 

 Usvaja se Konsolidirani Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 
Križevaca za razdoblje siječanj – lipanj 2005. 
godine, i to: 
 
1. Račun prihoda i rashoda 
     - prihodi           12.244.769,37 
     - prihodi od prodaje  
       nefinancijske imovine           829.423,81 
     - rashodi    11.707.852,59 
     - rashodi za nefinancijsku 
       imovinu      1.082.584,19 
     - razlika (višak/manjak)          283.756,40 
 
2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 
    - raspoloživa sredstva iz 
      prethodnih godina     - 1.874.046,00 
 
3. Račun zaduživanja/financiranja 
    - primici od financijske  
      imovine i zaduživanj     - 
    -izdaci za financijsku  
     imovinu i otplate zajmova       1.105.795,77 
    - neto zaduživanje/financiranje   - 1.105.795,77 

- višak/manjak + raspoloživa  
  sredstva iz  prethodnih  
  godina + neto zaduživanje 
  /financiranje                         - 2.696.085,37 
 

4. Ukupno Prora čun Grada   
    - ukupni prihodi   13.074.193,18 
    - ukupni izdaci   13.896.232,55 
    - višak/manjak            -     822.039,37. 
 Konsolidirani Polugodišnji izvještaj 
sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

II. 
 Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
 
KLASA: 400-01/05-01/46 
URBROJ: 2137/02-01-05-2 
Križevci, 08. 11. 2005. 
                      PREDSEJEDNIK 
       Dragutin Guzalić,v.r. 
 

55.     
 

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 i 7/01), 
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 3. sjednici, 
održanoj 08. studenoga 2005., donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o 
korištenju Prora čunske zalihe Prora čuna 

Grada Križevaca za 2005. godinu  
 

I. 
 

 Usvaja se Polugodišnji izvještaj o 
korištenju Proračunske zalihe Proračuna 
Grada Križevaca za 2005. godinu, kao i za 
razdoblje siječanj – rujan 2005. godine. 
 
 Izvještaj je sastavni dio ovog 
Zaključka. 

II. 
 
 Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 400-01/05-01/24 
URBROJ: 2137/02-01-05-9 
Križevci, 08. 11. 2005.   
                                    PREDSJEDNIK 

    Dragutin Guzalić,v.r. 

 
56. 
 

Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
broj 6/01 i 7/01), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 3. sjednici, održanoj 08. 
studenoga 2005., donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 
 

o usvajanju Izvješ ća o ostvarenju  
Programa rada i Financijskog plana  za 

razdoblje od 1. sije čnja do 30. lipnja 2005. 
godine ustanova u kulturi 

 
I. 

 
 Usvajaju se Izvješća o ostvarenju  
Programa rada i Financijskog plana  za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2005. 
godine  ustanova u  kulturi  i to: 
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a) Gradske knjižnice "Franjo 

Marković''   Križevci, 
 b) Gradskog muzeja Križevci. 
 
 Izvješća su sastavni dio ovog 
Zaključka. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 612-01/05-01/21 
URBROJ: 2137/02-05-1 
Križevci, 08. 11. 2005. 

  
                                        
PREDSJEDNIK 

   Dragutin Guzalić,v.r. 
 
 
 
57. 
 

Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
broj 6/01 i 7/01), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 3. sjednici, održanoj 08. 
studenoga 2005., donijelo je 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Izvješće o ostvarenju Programa 

rada i Financijskog plana Pučkog otvorenog 
učilišta Križevci za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja  2005. godine, se ne prihvaća, jer ne 
zaslužuje prolaznu ocjenu, obzirom da 
spomenuto Učilište niti kroz višegodišnji trud, 
savjete i upute Gradskog poglavarstva i 
njegovih upravnih tijela, nije poduzelo radnje 
na ispunjavanju svoje osnovne zadaće kroz 
realizaciju obrazovnih programa, što znači da 
ovim zadaćama ne pristupa kvalitetno niti 
kreativno u mogućem osmišljavanju kulturnih 
djelatnosti koje bi ostvarivale veća vlastita 
sredstva i poradila na što kvalitetnijim 
organizacijama kulturnih događanja za žitelje 
našega Grada. 
 
  2. Takvo stanje  ima za posljedicu 
neostvarivanje niti dovoljnih vlastitih sredstava, 
dok su sredstva Proračuna Grada istodobno 
doznačena Pučkom otvorenom učilištu, kako je 
to i planirano Financijskim planom. 
 
  3. Poradi toga, a u cilju sprječavanja 
daljnje stagnacije rada ove Ustanove, 

predlažemo novom saziva Upravnog vijeća da 
razmotri i ''snimi'' cjelokupnu situaciju te 
poduzme odgovarajuće mjere poboljšanja rada 
i o svemu pisano izvijesti Gradsko vijeće 
putem Gradskog poglavarstva. 
 4. Ovaj Zaključak objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca". 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 

 
KLASA: 612-01/05-01/18 
URBROJ: 2137/02-05-1 
Križevci, 08. 11. 2005. 

   PREDSJEDNIK 

   Dragutin Guzalić,v.r. 

 
58. 
 

Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
broj 6/01 i 7/01), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 3. sjednici, održanoj 08. 
studenoga 2005., donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o usvajanju Financijskih izvješ ća  dječjih 
vrti ća za razdoblje  

od 1. sije čnja do 30. lipnja 2005. godine 
 

 
I. 

 
Usvajaju se Financijska izvješća  

dječjih vrtića za razdoblje od 1.siječnja do 30. 
lipnja 2005. godine i to: 
 
 a) Dječjeg vrtića Križevci, 

b) Dječjeg vrtića "Zraka sunca" 
      Križevci, 
c) Dječjeg vrtića Svetog Josipa  
      Križevci.   
     

 Izvješća su sastavni dio ovog 
Zaključka. 

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

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 

 
KLASA: 601-01/05-01/18 
URBROJ: 2137/02-05-1 
Križevci, 08. 11. 2005. 

  
                         
PREDSJEDNIK 

   Dragutin Guzalić,v.r. 
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59. 

Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
broj 6/01 i 7/01), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 3. sjednici, održanoj 08. 
studenoga 2005., donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o usvajanju Izvješ ća o radu i Financijskih 
izvješ ća za razdoblje  

od 1. sije čnja do 30. lipnja 2005. godine 
 

I. 
 

Usvajaju se Izvješća o radu i 
Financijska izvješća za razdoblje od 1. siječnja 
do 30. lipnja 2005. godine i to: 

 
a) Javne vatrogasne postrojbe Grada  
       Križevaca, 
b) Zajednice športskih udruga  
      Križevci, 
c)   Zajednice tehničke kulture Grada  
      Križevaca, 
d) Vatrogasne zajednice Grada  
       Križevaca. 

Izvješća su sastavni dio ovog Zaključka. 
  

II. 
 
 Ovaj Zaključak objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 214-01/05-01/17 
URBROJ: 2137/02-05-1 
Križevci, 08. 11. 2005. 
     
   PREDSJEDNIK 
   Dragutin Guzalić,v.r. 
 
60. 
 

 
Na temelju članka 18. Statuta Grada 

Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
broj 6/01 i 7/01), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 3. sjednici, održanoj 08. 
studenoga 2005., donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Informacije o rezultatima 
poslovanja gospodarstva na podru čju 

Grada Križevaca za 2004. godinu 

 
 

I. 
 

  Usvaja se Informacija o rezultatima 
poslovanja gospodarstva na području Grad 
Križevaca za 2004. godinu KLASA: 302-01/05-
01/09, URBROJ: 2137/02-01-05-1. 
 
 Informacija je sastavni dio ovog 
Zaključka. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 302-01/05-01/09 
URBROJ: 2137/02-01-05-2 
Križevci, 08. 11. 2005. 
     
        PREDSJEDNIK 
       Dragutin Guzalić,v.r. 
 
61. 

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 3. sjednici, održanoj 08. 
studenoga 2005., donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 
Statuta Pu čkog otvorenog u čilišta Križevci 

 

I. 

 Daje se suglasnost na Izmjene i 
dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta 
Križevci KLASA: 007-01/05-01/15, URBROJ: 
2137/02-03-05-1 . 

Izmjene i dopune Statuta sastavni su 
dio ovog Zaključka. 
 

II. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
 
KLASA: 007-01/05-01/15 
URBROJ: 2137/02-05-2 
Križevci, 08.11.2005. 

      PREDSJEDNIK
                      Dragutin Guzalić,v.r.                   
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62. 
 
Na temelju članka  24. Zakona o 

knjižnicama (''Narodne novine'', broj 105/97, 
5/98 i 104/00, 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 3. sjednici, održanoj 08. 
studenoga 2005., donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 

Statuta Gradske knjižnice ''Franjo 
Markovi ć'' Križevci 

 

I. 

 Daje se suglasnost na Izmjene i 
dopune Statuta Gradske knjižnice ''Franjo 
Marković'' Križevci, broj: 119/2005.  
 Izmjene i dopune Statuta sastavni su 
dio ovog Zaključka. 
 

II. 
 

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

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 

 
KLASA: 612-01/05-01/20 
URBROJ: 2137/02-05-2 
Križevci, 08.11.2005. 
 
   PREDSJEDNIK 
   Dragutin Guzalić,v.r 
 
 
 
63. 

Na temelju članka 25. Zakona o 
muzejima (''Narodne novine'', broj 142/98) i 
članka 18. Statuta Grada Križevaca (''Službeni 
vjesnik Grada Križevaca'', broj 6/01 i 7/01)  
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 3. sjednici, 
održanoj 08. studenoga 2005., donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Izmjene Statuta  

Gradskog muzeja Križevci 
 

 

I. 

 Daje se prethodna suglasnost na 
Prijedlog izmjene Statuta Gradskog muzeja 
Križevci broj: 131/05.  
 Prijedlog Izmjene Statuta sastavni je 
dio ovog Zaključka. 
 

II. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 

KLASA: 612-01/05-01/28 
URBROJ: 2137/02-05-2 
Križevci, 08.11.2005. 
     
                   PREDSJEDNIK 
    Dragutin Guzalić,v.r. 
 
64. 
 

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi  (''Narodne 
novine'', broj 10/97), članka 46. stavka 3. Statuta 
Dječjeg vrtića Križevci (''Službeni vjesnik Grada 
Križevaca'', broj 5/05) i članka 18. Statuta Grada 
Križevaca (''Službeni vjesnik Grada Križevaca'', 
broj 6/01 i 7/01), Gradsko vijeće Grada Križevaca 
na 3. sjednici, održanoj 8. studenoga 2005., 
donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
 o imenovanju ravnateljice Dje čjeg vrti ća 

Križevci 
 
I. 
 

 Za ravnateljicu Dječjeg vrtića Križevci 
imenuje se MIRJANA GREGUREK, odgajateljica 
predškolske djece iz Križevaca, Potočka ulica 
108, sa 12. prosinca 2005., na četiri godine. 

 
II. 
 

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

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 

 
KLASA: UP/I-601-02/05-01/01 
URBROJ: 2137/02-05-1 
Križevci, 08. 11. 2005.    
                         PREDSJEDNIK 

                    Dragutin Guzalić,v.r. 
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GRADSKO POGLAVARSTVO 

 
54. 
        Na temelju članka 9. Zakona o najmu 
stanova («Narodne novine», broj 91/96., 
48/98.. i 66/98.), članka 38. Odluke o uvjetima, 
mjerilima te postupku za davanje u najam 
stanova u vlasništvu Grada Križevaca 
(«Službeni vjesnik Grada Križevaca», broj 
1/97.) te članka 20. i 21. Poslovnika Gradskog 
poglavarstva Grada Križevaca («Službeni 
vjesnik Grada Križevaca» broj 3/99), na 5. 
sjednici, održanoj 03. listopada 2005., donosi 
 
 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

o visini najamnine za stan u Star čevićevoj 
ul. 2 i stan na Nem čićevom trgu 7 u 

Križevcima 
 

      1. Ovim Zaključkom utvrđuje se visina 
najamnine za : 

1. stan u Star čevićevoj ul. 2 , 
prizemlje, površine 22,65 m2, i 

2. stan na Nem čićevom trgu  7, 
potkrovlje, površine 52,90 m2, oba 
u Križevcima. 

 

       2. Visina najamnine za stanove iz 
prethodne točke ovog Zaključka iznosi 10,00 
kn/m2 mjesečno, a primjenjuje se od 
01.11.2005.godine. 
        Visina najamnine uključuje plaćanje 
zajedničkih dijelova zgrade /pričuvu/ koje je 
obveznik vlasnik stanova. 
  
       3. Pored visine najamnine iz točke II ovog 
Zaključka najmoprimci  su obveznici plaćanja 
svih materijalnih i drugih troškova  vezanih uz 
korištenje stana. 
 

        4.U slučaju da dođe do promjene u 
strukturi pojedinih elemenata najamnine, 
Gradsko poglavarstvo će izvršiti korekciju i 
utvrditi novi iznos najamnine. 
         Upravni odjel za gospodarstvo i financije 
Grada Križevaca  dostaviti će novi izračun 
najamnine  stanarima stanova iz točke I ovog 
Zaključka, bez izmjene Ugovora  o najmu, s 
obvezom plaćanja od  01.11.2005.godine. 
                                                           
          5. Ovim Zaključkom stavlja se izvan 
snage Zaključak  o visini najamnine za stan u 
Ul.Ivana Zakmardija Dijankovečkog 2 u 
Križevcima, Klasa:371-01/03-01/13 od 
10.03.2004.godine. 
            

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA:371-01/05-01/45 
URBROJ:2137/02-02-05-2 
Križevci,   3.10.2005.       
          PREDSJEDNIK                                                                                           
                                              Branko Hrg,v.r.                                                         
 
 
 
55. 
 

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 5. sjednici, održanoj  03. 
listopada 2005. godine, donijelo je slijedeći 

 
Z A K L J U Č A K 

o prodaji  neizgra đenog zemljišta u k.o. 
Križevci 

                         
       1. Grad Križevci, prodaje  Mudri ć Željku, 
Mudri ć Zvonku i  Mudri ć Anđeli ,  iz  
Križevaca, Zagrebačka ulica 12, neizgrađeno 
zemljište, označeno kao novoformirana  čest. 
kat .br. 1420/34, površine  91 m2,  upisana u 
z.k.ul  4482,   k.o. Križevci, vlasništvo Grada 
Križevaca, sukladno Parcelacijskom elaboratu. 
              
         2. Kupoprodajna cijena zemljišta iz točke 
I ovog Zaključka iznosi  80,00 kn/m2, odnosno, 
sveukupno   7.280,00  kn. 
 
         3. Kupac plaća kupoprodajnu cijenu 
zemljišta u Proračun Grada Križevaca,  na 3 
jednaka mjesečna obroka po 2.426,67 kn, s 
time da prvi obrok plaća u roku 8 dana od dana 
potpisivanja kupoprodajnog ugovora a 
preostala dva na dan u mjesec kada je 
uplaćena prva mjesečna rata.  
 
          4. Kupac  pored kupoprodajne cijene 
zemljišta  plaća  porez na promet nekretnina, 
te ostale pristojbe u postupku prijenosa 
nekretnine na  svoje ime 
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5. Ovaj Zaključak objavit će se u  

«Službenom vjesniku Grada Križevaca.» 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA:940-01/05-01/ 27                                                                              
URBROJ:2137/02-05-02-3                                                                             
Križevci,  03. 10. 2005.             .                                                                                                                                                                                                                                                  
 
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg,v.r. 
 
56. 
 

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 5. sjednici, održanoj  03. 
listopada 2005., donijelo je slijedeći 

 
Z A K L J U Č A K 

o prodaji  neizgrađenog zemljišta u k.o. 
Križevci 
                                                                                                                         
       1. Grad Križevci, prodaje  Damiru i Nadi 
Ronić,  iz  Križevaca, Alberta Štreige 16, 
neizgrađeno zemljište, označeno kao 
novoformirana  čest. kat .br. 1420/33, površine  
18 m2,  upisane u z.k.ul  4482,   k.o. Križevci, 
vlasništvo Grada Križevaca, sukladno 
Parcelacijskom elaboratu.        
        2. Kupoprodajna cijena zemljišta iz točke I 
ovog Zaključka iznosi  80,00 kn/m2, odnosno 
ukupno 1.440,00  kn. 
        3. Kupac plaća kupoprodajnu cijenu 
zemljišta u Proračun Grada Križevaca u roku  
8 dana od dana potpisivanja  kupoprodajnog 
ugovora. 
        4.  Kupac  pored kupoprodajne cijene 
zemljišta  plaća  porez na promet nekretnina, 
te ostale pristojbe u postupku prijenosa 
nekretnine na  svoje ime 
   5.Ovaj Zaključak objavit će se u  
«Službenom vjesniku Grada Križevaca.»  
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA:940-01/05-01/ 28                                                                  
URBROJ:2137/02-05-02-3                                                                                                                                             
Križevci,   03.10.2005.                                                                                                                                                                                                                                
     
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg,v.r. 

 
57. 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
3/99), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca 
na 5. sjednici, održanoj  03. listopada 2005., 
donijelo je sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

o prihva ćanju Ugovora o poslovnoj suradnji  

 1. Prihvaća se tekst Ugovora o 
poslovnoj suradnji između HVB Splitske banke 
d.d. Split i Grada Križevaca, koji regulira način 
odobravanja kredita studentima koje će Grad 
Križevci predložiti sukladno Uvjetima 
kreditiranja za studente vezanim uz paket 
«Student Plus». 
 
 2. Sukladno prihvaćenom Ugovoru, 
Upravi odjel za društvene djelatnosti će 
provesti daljnji postupak vezan na  
zaključivanje ovog Ugovora.  
 
 3. Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA:  604-02/05-01/03 
URBROJj: 2137/02-05-1 
Križevci,  03. 10. 2005. 
     
           PREDSJEDNIK 
            Branko Hrg,v.r. 
 
58. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
3/99), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca 
na 5. sjednici, održanoj  03. listopada 2005., 
donijelo je sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

o prihva ćanju Ugovora o osnivanju prava 
građenja 

 
1. Prihvaćaju se tekstovi Ugovora o 

osnivanju prava građenja: 
a) vodoopskrbnog sustava 

Veliki Raven – 2 faza, 
b) vodoopskrbnog sustava 

vodosprema Bukovje-
Đurđic, 
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c) elektroenergetskog 
objekta – podzemni 
priključci 10(20) kV 
VOD i trafostanice 
10(20)/0,4 kV Marinovec 
II, te 

d) transportnog cjevovoda sa 
komandnim kablovima od 
zdenca 
ZB-1 do ZG-1, sa pravom 
služnosti. 
 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA:  943-01/05-01/25 
URBROJ: 2137/02-05-1 
Križevci,  03. 10. 2005. 

     
            PREDSJEDNIK 

             Branko Hrg,v.r. 
 
 
59. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
3/99), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca 
na 5. sjednici, održanoj  03. listopada 2005., 
donijelo je sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

o prihva ćanju Ugovora o sufinanciranju 
radova 

 
 1. Prihvaća se tekst Ugovora o 
sufinanciranju radova, te Financijski plan 
razvojnih programa kapitalne pomoći na 
rekonstrukciji lokalne ceste Ulica Tadije 
Smičiklasa – Pušća, kojeg će u ime Grada 
zaključiti gradonačelnik Grada, sa Županijskom 
upravom za ceste Koprivničko-križevačke 
županije. 

 
 2. Odredbama spomenutog Ugovora 
utvrđuje se da sveukupna vrijednost radova 
iznosi 3.553.763,18 kn, od čega će Grad 
sufinancirati iznos od 975.000,00 kn i to kroz 
trogodišnje razdoblje odnosno do 31.12.2007. 
godine. 

 
3. Obvezuju se nadležne službe Grada 

da pravodobno i učinkovito prate sve faze  
izvođenja radova kao i kvalitetu istih. 

 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 

KLASA:  340-03/05-01/06 
URBROJ: 2137/02-05-1 
Križevci,  03. 10. 2005. 
     
                          PREDSJENIK 

                         Branko Hrg,v.r. 
 
 
60. 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
3/99), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca 
na 5. sjednici, održanoj  03. listopada 2005., 
donijelo je sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

o oslobo đenju pla ćanja komunalnog 
doprinosa 

 
1. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci 

oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa 
za gradnju vodoopskrbnog sustava Veliki 
Raven – 2 faza. 

 
 2. Oslobađanje komunalnog doprinosa 
temelji se na članku 5. Odluke o komunalnom 
doprinosu Grada Križevaca (''Službeni vjesnik 
Grada Križevaca'', broj 2/02 i 4/04). 
 
 3. Oslobađanje plaćanja komunalnog 
doprinosa iznosi 3.428,01 kn, a taj iznos 
namirit će se iz sredstava poreznih prihoda 
Proračuna Grada Križevaca, te oslobađanje 
ujedno čini sudjelovanje Grada Križevaca u 
izgradnji spomenutog vodoopskrbnog sustava. 
 
 4. Provedba ovog Zaključka povjerava 
se Upravnom odjelu za gospodarstvo i 
financije Grada. 
 5. Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA:  363-03/05-01/86 
URBROJ: 2137/02-05-1 
Križevci,  03. 10. 2005. 
     
     
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg,v.r. 
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61. 
 
Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 

Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
3/99), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca 
na 5. sjednici, održanoj  03. listopada 2005., 
donijelo je sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

o oslobo đenju pla ćanja komunalnog 
doprinosa 

 
1. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci 

oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa 
za gradnju vodoopskrbnog sustava Bukovje – 
Đurđic. 

 
 2. Oslobađanje komunalnog doprinosa 
temelji se na članku 5. Odluke o komunalnom 
doprinosu Grada Križevaca (''Službeni vjesnik 
Grada Križevaca'', broj 2/02 i 4/04). 
 
 3. Oslobađanje plaćanja komunalnog 
doprinosa iznosi 1.088,85 kn, a taj iznos 
namirit će se iz sredstava poreznih prihoda 
Proračuna Grada Križevaca, te oslobađanje 
ujedno čini sudjelovanje Grada Križevaca u 
izgradnji spomenutog vodoopskrbnog sustava. 
 
 4. Provedba ovog Zaključka povjerava 
se Upravnom odjelu za gospodarstvo i 
financije Grada. 
 5. Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA:  363-03/05-01/94 
URBROJ: 2137/02-05-1 
Križevci,  03. 10. 2005. 
     
              PREDSJEDNIK 
    Branko Hrg,v.r. 
 
 
62. 
 
 

Na temelju članka 17. stavak 4. 
Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» br. 
139/04-pročišćeni tekst) i članka 20. i 21. 
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Križevaca («Službeni vjesnik Grada Križevaca 
broj, 3/99), Gradsko poglavarstvo Grada 
Križevaca na 5. sjednici, održanoj 03. listopada 
2005., donijelo je sljedeći 
 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o potvr đivanju imenovanja zapovjednika i 
zamjenika zapovjednika Vatrogasne 

zajednice Grada Križevaca 
 
 1. Sukladno članku 17. stavak 4. 
Zakona o vatrogastvu, Gradsko poglavarstvo 
Grada Križevaca potvrđuje imenovanje 
zapovjednika i zamjenika zapovjednika 
Vatrogasne zajednice Grada Križevaca i to: 
 

a) IVANA PEČARIĆA, za 
zapovjednika Vatrogasne 
zajednice Grada Križevaca, 

b) MILANA CVRTILU, za zamjenik 
zapovjednika Vatrogasne 
zajednice Grada Križevaca. 

 
2. Ovaj Zaključak objavit će se u 

«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 214-01/05-01/19 
URBROJ: 2137/02-05-2 
Križevci, 3.10.2005. 
     
                                   PREDSJEDNIK 
           Branko Hrg,v.r. 
     
     
  
63. 
 

Na temelju članka 30. stavak 2. 
Zakona o vatrogastvu («Narodne novine», broj 
139/04-pročišćeni tekst) i članka 20. i 21. 
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Križevaca («Službeni vjesnik Grada Križevaca, 
broj 3/99), Gradsko poglavarstvo Grada 
Križevaca na 5. sjednici, održanoj 03. listopada 
2005., donijelo je sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 

o potvr đivanju imenovanja zapovjednika 
postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih 

društava 
 
 
 1. Sukladno članku 30. stavak 2. 
Zakona o vatrogastvu, Gradsko poglavarstvo 
Grada Križevaca, potvrđuje imenovanja 
zapovjednika postrojbi dobrovoljnih 
vatrogasnih društava i to kako slijedi: 
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Red.    Ime i prezime       Naziv postrojbi 
br.       zapovjednika             DVD__________ 

 
I. POŽARNI ODRED KRIŽEVCI 

 
1. Josip Smiljan,                Križevci          
2. Tomislav Trnenić,          Majurec    
3. Mario Martinčević          Lemeš Križevačk 
4. Vilim Jurić      Đurđic       
5. Krunoslav Prugović        Bukovje  
6. Zdravko Belaj     Cubinec  
7. Zdravko Štefoić     Dijankovec  
8. Stjepan Hrg      Sveti Martin  
9. Vlado Posilović     Poljana Križevačka 
10. Milan Gomza     Glogovnica 
11. Dragan Vrbanec     Apatovec 
12.Krunoslav Prugović     «Mlinar» Križevci
  
  

II. POŽARNI ODRED KLOŠTAR 
VOJAKOVA ČKI 

 
1.Vaso Vujić      Vujići  
2.Štefan Bertusi     Carevdar  
3.Darko Kump      Novi Bošnjani 
4.Darko Habdija     Stari Bošnjani 
5.Nikola Dulikravić     Velike Sesvete 
6.Josip Pepelnik     Kloštar Vojakovački
  
   

III. POŽARNI ODRED RAVEN 
 
1.Ivica Mušlek      Raven  
2.Ivan Pavlic      Stara Ves 
3.Tomica Miklin      Bojnikovec 
4.Željko Rusan      Srednji Dubovec 
5.Dragutin Kralj      Gornji Dubovec 
6. Miljenko Sobota     Novaki Ravenski 
7. Milan Cvrtila      Lemeš Ravenski
   

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 214-01/05-01/19 
URBROJ: 2137/02-05-3 
Križevci, 3.10.2005. 
     
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg,v.r. 
 
 
 
 
 
 

64. 
Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 

Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
br.oj3/99), Gradsko poglavarstvo Grada 
Križevaca na 6. sjednici, održanoj 28. listopada 
2005., donijelo je sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
o kupnji stambenog objekta iz sredstava 

donacije Tvrtke «Podravka» d.d. Koprivnica 
 
 1. Utvrđuje se da je prihvaćanjem 
inicijative Grada Križevaca i velikom 
aktivnošću predstavnika Tvrtke «Podravka» 
d.d., Poni trgovina d.o.o.  iz Koprivnice, 
gospođe Andrijane Pašica i gospodina Živka 
Zrilića, spomenuta Tvrtka  donijela Odluku o 
doniranju 230.000,00 kuna namijenjenih za 
stambeno zbrinjavanje obitelji Jelečki, putem 
Proračuna Grada Križevaca, i to na način da 
se 200.000,00 kuna iskoristi za kupnju kuće na 
Helenskom putu broj 7 Križevci a 30.000,00 
kuna da se kao novčana donacija – pripomoć 
isplati obitelji Jelečki, na račun Jelečki Vinka 
starijeg.   
 
 2. Sukladno takvoj hvalevrijednoj 
odluci «Podravke» d.d. Poni trgovine d.o.o. 
Grad Križevci će kupiti stambeni objekt na 
Helenskom putu broj 7 za spomenutu obitelj, a 
nakon zaključivanja odgovarajućeg ugovora o 
kupoprodaji, zaključit će ugovor o darovanju 
gdje će kao daroprimci biti navedeni majka, 
otac i sin  Krunoslav. 
 
 3. Točke 1. i 2. ovog Zaključka 
realizirat će se nakon što se sredstva doznače 
na žiro račun Grada Križevaca. 
 
 4. Prilikom rebalansa Grad Križevci će 
u Proračunu osigurati potrebne stavke. 
 
 5. Gradsko poglavarstvo ujedno 
zadužuje Upravni odjel za društvene djelatnosti 
da se u ime Gradskog poglavarstva zahvali 
Tvrtki «Podravka» na plemenitoj i humanoj 
gesti vrijedne novčane donacije. 
 
 6. Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA  
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 550-01/05-01/217 
URBROJ: 2137/02-03-05-2 
Križevci, 28.10.2005. 
     
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg,v.r. 
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65. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
3/99), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca 
na 6. sjednici, održanoj dana 28. listopada 
2005., donijelo je sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 

o dodjeli na korištenje dijela neizgra đene 
parcele Komunalnom poduze ću Križevci 

 
 1. Prihvaća se zahtjev Komunalnog 
poduzeća d.o.o. Križevci, za dodjelu na 
korištenje dijela neizgrađene parcele u 
Grdenićevoj ulici u Križevcima, koje je vlasnik 
Grad Križevci, a parcela je označena kao 
čest.kat.broj  881/3 površine 5487 m2. 
 
  2. Dodjela parcele služit će za 
uređenje parkirališta u neposrednoj blizini 
Gradske tržnice. 
 
 3. Opisana nekretnina dodjeljuje se na 
neodređeno vrijeme, bez naknade, uz obavezu 
da spomenuto Poduzeće parcelu privrede 
svrsi, te istu uredi vlastitim sredstvima. 
 
 4. Gradsko poglavarstvo ujedno 
utvrđuje da se u ugovoru o dodjeli nekretnine 
predvidi odredba, da po prestanku korištenja te 
parcele, Komunalno poduzeće ne ostvaruje 
pravo na povrat uloženih sredstava. 
 
 5. Provedba ovog Zaključka povjerava 
se nadležnom Upravnom odjelu Grada 
Križevaca.  
 
 6. Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 

 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 

KRIŽEVACA 
 
KLASA: 944-01/05-01/09 
URBROJ: 2137/02-05-2 
Križevci,  28. 10. 2005. 
     
   PREDSJEDNIK 
               Branko Hrg,v.r. 
 
66. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
3/99), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca 
na 6. sjednici, održanoj dana 28.listopada 
2005., donijelo je sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 

o ustupanju nekretnina OŠ Ljudevita 
Modeca Križevci 

 
 1. Prihvaća se prijedlog Osnovne škole 
Ljudevita Modeca Križevci za ustupanje 
nekretnina koje su sada u vlasništvu Grada 
Križevaca, i to: 

- čest.kat.broj 656/2 oranica, površine 
5 a i 38 m2,  

- čest.kat.broj 656/4 igralište, površine 
5 a i 84 m2, obje upisane u z.k.ul. 
4482 k.o. Križevci. 

 
  2. Sukladno prihvaćenom prijedlogu 
Grad Križevci će darovnim ugovorom (bez 
naknade), spomenutoj Školi ustupiti 
spomenute opisane nekretnine, a ustupanje se 
smatra ulaganjem Grada Križevaca u buduću 
izgradnju športske dvorane na spomenutim 
česticama navedenim u točki 1. ovog 
Zaključka. 
 
 3. Daje se ovlast gradonačelniku 
Grada Križevaca da u ime Grada zaključi 
ugovor iz točke 2. ovog Zaključka.  
 
 2. Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
  

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 

KLASA: 602-01/05-01/34 

URBROJ: 2137/02-05-1 
Križevci,  28. 10. 2005. 
     
           PREDSJEDNIK 
           Branko Hrg,v.r. 
 
67. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
3/99), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca 
na 6. sjednici, održanoj dana 28.listopada 
2005., donijelo je sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju supokroviteljstva 
145.obljetnice poljoprivrednog školstva 

 
 1. Prihvaća se zamolba Visokog 
gospodarskog učilišta u Križevcima, za  
supokroviteljstvo 145. obljetnice 
poljoprivrednog školstva u Hrvatskoj, koje će 
se obilježiti u studenom 2005. 
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  2. Sukladno prihvaćenom 
supokroviteljstvu iz Proračuna Grada 
Križevaca, Tekuća pričuva spomenutom 
Učilištu za troškove organizacije obilježavanja 
ove značajne obljetnice doznačit će se 
3.000,00 kn, i to na žiro račun broj 2360000-
1101275813 otvoren kod Zagrebačke banke 
(MB  1411942).  
 
 3. Ovaj Zaključak objavit će se u 
«Službenom vjesniku Grada Križevaca». 
  

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 601-01/05-01/30 
URBROJ: 2137/02-05-2 
Križevci,  28. 10. 2005. 
     
            PREDSJEDNIK 
            Branko Hrg,v.r. 
 
 
68. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
3/99), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca 
na 6. sjednici, održanoj  28. listopada 2005., 
donijelo je sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o stavljanju izvan snage Rješenja o 
imenovanju Povjerenstva za provedbu 

Projekta studije razvoja turizma Križeva čko-
kalni čke regije 

 
I. 

 Rješenje o imenovanju Povjerenstva 
za provedbu Projekta studije razvoja turizma 
Križevačko-kalničke regije («Službeni vjesnik 
Grada Križevaca» br. 5/04), stavlja se izvan 
snage. 

II. 
 

 Utvrđuje se da će propisane zadaće 
Povjerenstva (operativna primjena i realizacija 
spomenutog Projekta na području Grada 
Križevaca, odnosno poslova pripreme 
odgovarajućih prijedloga za nadležna tijela 
Grada) obavljati «Križeva čki poduzetni čki 
centar» Križevci , dok će Danica Zagorec 
dosadašnja tajnica Povjerenstva i nadalje 
obavljati iste poslove. 
 

 
III. 
 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 400-01/05-01/60 
URBROJ: 2137/02-05-1 
Križevci,  28. 10. 2005. 
 
             PREDSJEDNIK 
             Branko Hrg,v.r. 
 
 
69. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
3/99), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca 
na 6. sjednici, održanoj  28. 10. 2005., donijelo 
je  

R J E Š E N J E 
 

o razrješenju predsjednika Odbora za 
izradu Studije i provedbu Projekta razvoja 

ruralnog turizma na podru čju Grada 
Križevaca i Op ćina Sveti Petar Orehovec, 
Sveti Ivan Žabno, Kalnik i Gornja Rijeka 

 

I. 

 
 IVAN KNOK   iz Križevaca, 
Zagrebačka 9, razrješuje se dužnosti 
predsjednika Odbora za izradu Studije i 
provedbu Projekta razvoja ruralnog turizma na 
području Grada Križevaca i Općina Sveti Petar 
Orehovec, Sveti Ivan Žabno, Kalnik i Gornja 
Rijeka, na osobni zahtjev. 
 

II. 
 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 400-01/05-01/61 
URBROJ: 2137/02-05-0 
Križevci, 28. 10. 2005. 
     
           PREDSJEDNIK 
           Branko Hrg,v.r. 
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70. 
Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 

Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
3/99), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca 
na 6. sjednici, održanoj  28. listopada 2005., 
donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju predsjednika Odbora za 
izradu Studije i provedbu Projekta razvoja 

ruralnog turizma na podru čju Grada 
Križevaca i Op ćina Sveti Petar Orehovec, 
Sveti Ivan Žabno, Kalnik i Gornja Rijeka 

I. 

 
 TOMISLAV KATANOVI Ć  iz 
Križevaca, Mladine 20, imenuje  se za 
predsjednika Odbora za izradu Studije i 
provedbu Projekta razvoja ruralnog turizma na 
području Grada Križevaca i Općina Sveti Petar 
Orehovec, Sveti Ivan Žabno, Kalnik i Gornja 
Rijeka. 

II. 
 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA. 400-01/05-01/62 
URBROJ: 2137/02-05-01 
Križevci, 28. 10. 2005. 
     
               PREDSJEDNIK 
               Branko Hrg,v.r. 
 
 
USTANOVE U KULTURI 
 
1. 

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona 
o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93, 
29/97 i 47/99) i članka 1. Zakona o pučkim 
otvorenim učilištima ("Narodne novine", br. 
54/97), Upravno vijeće Pučkog otvorenog 
učilišta Križevci na sjednici održanoj 19. 09. 
2005., donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Statuta Pu čkog otvorenog u čilišta Križevci 

 
Članak 1. 

U Statutu Pučkog otvorenog učilišta 
Križevci ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" 

br. 5/94 i 1/98), u članku 7., stavku 3., brojka 
"23" zamjenjuje se brojkom "38". 

 

Članak 2. 

U članku 14., stavku 1., alineje 1. i  2. 
brišu se. Dosadašnja alineja 3. postaje alineja 
1., iza koje se dodaje nova alineja 2. koja glasi: 

"- poslovna jedinica Kino 'Kalnik'. 
            Dosadašnja alineja 4. postaje alineja 3. 

 
Članak 3. 

Članak 18., stavak 1., mijenja se i 
glasi:  

"Upravno vijeće ima predsjednika i 
četiri člana." 

 
Članak 4.  

U članku 19. stavku 1. riječi "Dva 
člana" zamjenjuju se riječima "Četiri člana". 

 
Članak 5. 

Članak 30. stavak 2. mijenja se i glasi:  
"Ravnatelj je voditelj ustanove." 
 

Članak 6. 

Članak 31. mijenja se i glasi: 
'' Za ravnatelja Učilišta može biti 

imenovana osoba koja ima visoku stručnu 
spremu, područje društvenih znanosti''. 

 
Članak7. 

U članku 35. stavak 1. mijenja se i 
glasi:  

"Ravnatelja imenuje i razrješava 
Gradsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća." 

U stavku 2. riječi "Upravno vijeće" 
zamjenjuju se riječima "Gradsko vijeće". 

 
Članak 8. 

U članku 40. stavku 2. iza riječi 
"razrješava" dodaje se tekst "Gradsko vijeće 
na prijedlog Upravnog vijeća", a riječi "Upravno 
vijeće", brišu se. 
 

Članak 9. 
 
U članku 46. iza stavka 1.  dodaje se 

stavak 2. koji glasi: 
"Ukoliko u Učilištu ne postoje uvjeti za 

ustrojavanje Stručnog kolegija, poslove iz 
nadležnosti Stručnog kolegija obavlja 
ravnatelj." 

Članak 10. 

Članak 50. stavak 1. i 2. mijenjaju se i 
glase:  
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"Bez prethodne suglasnosti Gradskog 
poglavarstva Učilište ne može: 

- steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili 
drugu imovinu u iznosu većem od 200.000,00 
kuna; 

- dati u zakup objekte i prostore 
Učilišta i mijenjati njihovu namjenu; 
- promijeniti djelatnost Učilišta. 

Ravnatelj može odlučivati o stjecanju, 
opterećivanju  ili otuđivanju nekretnine ili druge 
imovine  Učilišta u pojedinačnoj vrijednosti do 
50.000,00 kuna, a uz suglasnost Upravnog 
vijeća do 200.000,00 kuna» 

 
Članak 11. 

 
Članak 67 mijenja se i glasi: 
"Opći akti Učilišta su: 
- Statut 
- Pravilnik o utvrđivanju plaća radnika 

u Pučkom otvorenom učilištu Križevci 
- Pravilnik o čuvanju, korištenju, 

odabiranju i izlučivanju arhivske i registraturne 
građe u Pučkom otvorenom učilištu Križevci i 
Lista kategorija registraturne građe Pučkog 
otvorenog učilišta Križevci s rokovima čuvanja, 

- Pravilnik o srednjoškolskom 
obrazovanju odraslih, 

- Pravilnik o zaštiti od požara, 
- Poslovnik o radu Upravnog vijeća, 
- odluke kojima se na opći način 

uređuju odnosi u Učilištu.' 
 

Članak 12. 

U cijelom tekstu Statuta riječ "djelatnik" 
zamjenjuje se rječju 'radnik' u odgovarajućem 
broju i padežu. 
 

Članak 13. 

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, 
objaviti će se  u "Službenom vjesniku Grada 
Križevaca". 
 
KLASA: 007-01/05-01/15 
URBROJ: 2137/02-03-05-1 
Križevci, 19.09.2005.   
     
   PREDSJEDNIK 
           UPRAVNOG VIJEĆA 

         Tomislav Katanović, v.r. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

Na temelju članka 24. Zakona o 
knjižnicama ("Narodne novine'' broj 105/97, 
5/98, 104/00), članka 54. Zakona o 
ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 
29/97, 47/99) i članka 6. Odluke o osnivanju 
Gradske knjižnice "Franjo Marković" Križevci 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 1/99 i 
6/05), Upravno vijeće Gradske knjižnice "Franjo 
Marković" Križevci, na sjednici održanoj  05. 
rujna 2005.,  uz suglasnost Gradskog vijeća 
Grada Križevaca KLASA: 612-01/05-01/20, 
URBROJ: 2137/02-05-2 od 08. studenoga 
2005., donijelo je 

 

IZMJENE I DOPUNE 

Statuta Gradske knjižnice «Franjo 
Markovi ć» Križevci 

 

Članak 1. 

 U Statutu Gradske knjižnice «Franjo 
Marković» Križevci («Službeni vjesnik Grada 
Križevaca», br. 4/99) u članku 6. na kraju druge 
alineje dodaje se tekst koji glasi:  

«i digitalizaciju knjižne građe,». 
Na kraju treće alineje dodaje se tekst 

koji glasi: 

«e-knjiga i mrežnih stanica». 
Iza jedanaeste alineje dodaje se nova 

dvanaesta alineja koja glasi; 

«- umnožavanje i iznajmljivanje Av-
građe i elektroničke građe i igračaka (video 
zapisa, video igara i opreme, video kaseta, 
DVD-a, glazbenih CD-a, CD-ROM-ova)». 

 

Članak 2. 

 U članku 13. stavak 1. mijenja se i 
glasi: 

 «U Knjižnici se uspostavljaju slijedeće 
organizacijske (programske) cjeline i službe: 

    - Služba za nabavu, obradu i zaštitu 
knjižnične građe, 

   - Odjel za odrasle, 

   - Studijski odjel, 

   - Dječji odjel sa igraonicom, 
   - Odjel zavičajne građe, 

   - Ogranci, 

  -Upravno-tehničke službe». 
 

Članak 3. 

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi: 
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«Upravno vijeće ima pet članova od kojih 
tri imenuje osnivač Knjižnice, a dva člana bira 
stručno osoblje (Stručno vijeće Knjižnice) iz 
svojih redova». 

 

Članak 4. 

U članku 23. stavku 1. iza riječi 
«Upravnog vijeća» umjesto zareza stavlja se 
točka, a riječi «uz naknadnu potvrdu ministra 
kulture», brišu se. 

Stavak 3., briše se. 

 
Članak 5. 

U članku 25. alineja 6. mijenja se i glasi: 

« - odlučuje o stjecanju, opterećivanju i 
otuđivanju nekretnina ili druge imovine u 
pojedinačnoj vrijednosti do 50.000.00 kn, uz 
suglasnost Upravnog vijeća do 200.000,00 kn, 
a za veći iznos uz suglasnost Gradskog 
poglavarstva». 

Članak 6. 

U članku 26. stavku 3. iza riječi 
«Upravnog vijeća» tekst «te uz suglasnost 
ministra kulture», briše se. 

 

Članak 7. 

U članku 48. stavak 2. mijenja se i glasi: 

«Upravno vijeće Knjižnice na prijedlog 
ravnatelja donosi opće akte Knjižnice u svezi s: 

- izvršenjem zakona, podzakonskih akata 
i drugih propisa, 

- izvršenjem odredaba ovog Statuta, 

 -uređivanjem odnosa u Knjižnici». 

 
Članak 8. 

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

 
Broj: 119/2005. 
Križevci, 05.09.2005. 
   PREDSJEDNICA 
            UPRAVNOG VIJEĆA 
            Nikolina Zagorec,v.r. 
 
 
 
 
 
 

3. 
Na temelju članka 25. Zakona o 

muzejima («Narodne novine», broj 142/98) i 
članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog muzeja 
Križevci («Službeni vjesnik Grada Križevaca», 
broj 2/99 i 6/05), ravnatelj Gradskog muzeja 
Križevci po prethodnoj suglasnosti Gradskog 
vijeća Grada Križevaca KLASA: 612-01/05-
01/28, URBROJ: 2137/02-05-2  od 08. 
studenoga 2005.,  donosi 
 
 

IZMJENU STATUTA  

Gradskog muzeja Križevci 
 
 

Članak  1. 

U Statutu Gradskog muzeja Križevci 
(«Službeni vjesnik Grada Križevaca», br. 5/99) 
u članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 «Bez prethodne suglasnosti Gradskog 
poglavarstva Muzej ne može: 

- steći i opteretiti ili otuđiti nekretninu 
ili drugu imovinu u iznosu većem 
od 50.000,00 kuna; 

- dati u zakup objekte i prostore 
Muzeja i mijenjati njihovu namjenu; 

- promijeniti djelatnost Muzeja». 
Stavak 3.,  briše se. 
 

Članak 2. 

Ova Izmjena Statuta stupa na snagu 
osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči 
Muzeja, a objavit će se i u «Službenom 
vjesniku Grada Križevaca». 

 
Broj: 131/05. 

Križevci, 9.11.2005.   
                    RAVNATELJ 
               Zoran Homen,prof.,v.r. 
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