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* Akt Ministarstva poljoprivrede, 
  šumarstva i vodnoga gospodarstva 
 
 
65.  
 
       Temeljem odredbe članka 54. stavka 1. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne 
novine", br. 66/01, 87/02, 48/05, 90/05), 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i 
vodnoga gospodarstva, daje 
 

S U G L A S N O S T  
 

na Izmjene i dopune Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države 
za Grad Križevci, koji je Gradsko vijeće Grada 
Križevaca usvojilo Odlukom o izmjeni 
Programa raspolaganja poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Križevaca Klasa: 320-02/05-
01/10, Urbroj: 2137/(02-01-05-1 od 21. 097. 
2005. jer je isti sukladan Strategiji 
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu države i Mjerilima i uvjetima za 
provedbu privatizacije poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države ("Narodne 
novine", br. 13/02). 
 
      Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu države za Grad 
Križevci, sastavni je dio ove suglasnosti. 
 
 
KLASA: 320-01/02-01/478 
URBROJ: 525-9-05-2/GB 
Zagreb, 16. 11. 2005. 
 
                                           MINISTAR 
                                    Petar Čobanković,v.r. 
 
    
GRADSKO VIJEĆE  

66. 
 
      Na temelju članka 54. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", 
br. 66(01, 87/02 i 48/05) i članka 18. Statuta 
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca", br. 6/01 i 7/01), uz Suglasnost 
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i 
vodnoga gospodarstva KLASA: 320-02/02-
01/478, URBROJ: 525-9-05-2/GB od 16. 
studenoga 2005., Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 2. sjednici, održanoj 21. srpnja 
2005., donijelo je  
 
 

ODLUKU O IZMJENAMA PROGRAMA 
 
raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na podru čju 
Grada Križevaca 
 
 
        U Programu raspolaganja poljoprivrednog 
zemljišta  u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Križevaca ("Službeni vjesnik 
Grada Križevaca", br. 3/02) u točki 4. tabele 
Prikaz poljoprivrednog zemljišta za prodaju i 
rezervaciju za povrat i prikaz poljoprivrednog 
zemljišta u zakupu zamjenjuju se novom 
tabelom tako da glasi: 
 
"Prikaz raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike hrvatske na 
području Grada Križevaca". 
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Postojeće stanje Raspolaganje prema 
programu Katastarska 

općina Ukupno ha Rezervacija za 
povrat  Raspoloživo za 

prodaju 

Raspoloživo za 
prodaju po 

isteku ugovora 
Prodaja Zakup 

Apatovec 29,79 4,01 21,86 3,92 25,78 
Bojnikovec 1,34  1,14  0,20  1,34 
Brckovčina 0,13  0,13   0,13 
Carevdar 14,51   14,51  14,51 
Cubinec 21,15 10,92 6,37 3,86 10,23 
Dijankovec 5,16   5,16    5,16 
Dubovec 26,44   16,82 9,62 26,44 
Đurđic 12,09 7,56 2,50 2,03  4,53 
Erdovec 10,97   10,97   10,97 
Glogovnica 2,54   2,46 0,08 2,54 
Helena 1,67  1,67   1,67 
Križevci 200,39 10,00 123,85 66,54   190,39
Lemeš 1,69   1,69   1,69 
Majurec 1,06  1,06  1,06 
Marinovec 1,74  1,74  1,74 
Potočec 21,23 11,11 8,47 1,65 10,12 
Raven 3,80   3,12 0,68 3,80 
Ruševac 189,69 39,11 12,27 138,31 150,58 
Špiranec 7,28 1,16 6,12   6,12 
Voj. Kloštar 5,44   5,44   5,44 
Voj. Osijek 28,20 2,88 21,65 3,67 25,32 
Voj. Sesvete 200,89 21,62 151,30 27,97 179,27 
Vojakovac 151,88 5,95 131,11 14,82 145,93 

U K U P N O 939,08 114,32 551,41 273,35 634,37 190,39
 
 

U istoj točki stavak 4.  mijenja se i glasi: 
 
 «Prema naprijed navedenom tabelarnom prikazu proizlazi da  Program raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem na području Grada Križevaca izgleda kako slijedi: 
 
- dio koji ostaje za prodaju 634,37 ha 
- dio koji ostaje trajno u zakupu 190,39 ha 
- ukupne površine rezervirane  
   za povrat   114,32 ha«. 
 
 U istoj točki stavak 6. mijenja se i glasi: 
 »Kod prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države obiteljskim 
poljoprivrednim gospodarstvima, fizičkim i pravnim osobama prednost u redoslijedu utvrđivati će se na 
temelju odredbi članka 26. i 33. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i točke V Mjerila i uvjeta za 
provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta («Narodne novine» broj 13/02)«. 
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U istoj točki stavak 8. mijenja se i glasi: 
 
»Sastavni dio ovog Programa su i posjedovni 
listovi iz Katastra sa označenim česticama po 
oblicima raspolaganja i to crvenom bojom 
povrat, zelenom bojom prodaja, a plavom  
bojom zakup; obrazloženje izmjene Programa i 
podaci o zahtjevima za povrat poljoprivrednog 
zemljišta  nadležnog ureda državne uprave u 
Koprivničko-križevačkoj  županiji«. 
U podnaslovu Obrazloženje tabele 2. (u 
privitku) od stavka l) do s)  mijenja se tekst te 
glasi: 
 
l) površina predviđena za povrat 
   imovine prema zahtjevima za 
   povrat imovine                           114,32 ha 
m) za prodaju se predviđa            634,37 ha 
o) za zakup se predviđa               190,39 ha 
p) koncesija se ne predviđa za 
   postojeće kulture poljoprivrednog zemljišta. 
 
Ova Odluka o izmjenama Programa objavit će 
se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca". 
 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 320-02/05-01/10 
URBROJ: 2137/02-01-05-1 
Križevci, 21. 07. 2005. 
 
   PREDSJEDNIK 
                Dragutin Guzalić,v.r. 
 
 
 
67. 
 Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca (»Službeni vjesnik Grada 
Križevaca« broj 6/01 i 7/01), Gradsko vijeće 
Grada Križevaca, na  5. sjednici održanoj  7. 
prosinca 2005., donijelo je 
 

KRIŽEVAČKU STRATEGIJU 

jedinstvene politike za osobe s 
invaliditetom u 2006. godini  

 

1.  UVOD 

 Vlada Republike Hrvatske donijela je 
Nacionalnu strategiju jedinstvene politike za 
osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. (u 
daljnjem tekstu: nacionalna strategija), 
(»Narodne novine« broj 13/03)  

Nacionalna strategija naglašava 
nužnost uspostave jedinstvene politike za 
osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, 
bez obzira na vrijeme, vrstu i okolnosti 
nastanka invaliditeta i njihovih udruga. 

 Ciljevi Nacionalne strategije su 
promicanje i osiguravanje prava osoba s 
invaliditetom, stvaranje uvjeta za djelotvorno 
rješavanje problema, koordinirano djelovanje i 
učinkovito informiranje na svim razinama, 
osiguravanje punog i aktivnog sudjelovanja u 
životu zajednice te senzibilizacija društva. 
 Nacionalna strategija je utemeljena na 
suvremenim znanstvenim dostignućima i 
odredbama nacionalnih i međunarodnih 
zakona i dokumenata. 
 Od međunarodnih dokumenata za 
problematiku osoba s invaliditetom prihvaćene 
su odredbe: Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju, Opće deklaracije o ljudskim 
pravima, Deklaracije o pravima osoba s 
invaliditetom, Svjetskog programa djelovanja 
za osobe s invaliditetom, Standardnih pravila 
izjednačavanju mogućosti za osobe s 
invaliditetom UN-a, Pariške povelje za novu 
Europu, Jedinstvene rehabilitacije osoba s 
invaliditetom Vijeća Europe i Odluke Europske 
komisije o Europskoj godini osoba s 
invaliditetom – 2003. i drugih. 
 Nacionalna strategija obavezuje tijela 
državne uprave na provođenje sadržanih mjera 
o provedbi kojih će godišnje izvještavati 
Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za 
osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo Vlade). 
 Tijela državne uprave dužna su u svoje 
godišnje planove uvrstiti mjere za provedbu u 
skladu s Nacionalnom strategijom te osigurati 
sredstva iz državnog proračuna za svaku 
godinu. 
 Nacionalna strategija predviđa da u 
četverogodišnjem razdoblju tijela državne 
uprave, u suradnji s jedinicama lokalne 
samouprave, udrugama osoba s invaliditetom, 
udrugama koje skrbe o osobama s 
invaliditetom te znanstveno-stručnim 
institucijama, provedu sve sadržane mjere. 
 Grad Križevci izvršava ovlasti i 
obaveze koje proizlaze iz njegova 
samoupravnog djelovanja preko tijela Grada 
Križevaca, tijela mjesne samouprave, gradskih 
upravnih tijela i javnih službi, a na dobrobit 
građana grada Križevaca.  
 Slijedom navedenoga, a s obzirom na 
specifičnost potreba građana s invaliditetom i 
njihov značajan udio u ukupnom broju 
stanovnika (10,3%) te na uzor koji je pokazao 
Grad Zagreb, kao metropola, Grad Križevci 
usvaja Križevačku strategiju jedinstvene 
politike za osobe s invaliditetom u 2006. godini 
(u daljnjem tekstu: Križevačka strategija). 
 Prihvaćanjem i provođenjem mjera 
Križevačke strategije uspostavlja se učinkovit i 
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odgovoran sustav cjelovite skrbi o osobama s 
invaliditetom grada Križevaca. 
 Križevačka strategija slijedi strukturu i 
sadržaj Nacionalne strategije i Zagrebačke 
strategije. 
 U Križevačkoj strategiji navedene 
mjere s nositeljima i rokovima provedbe, 
razvrstane su prema područjima značajnima 
za osobe s invaliditetom: Obitelj i civilno 
društvo; Zdravlje, sport i rekreacija; 
Obrazovanje; Profesionalna rehabilitacija; 
Zapošljavanje i rad; Stanovanje, mobilnost i 
pristupačnost; Socijalna pomoć i skrb; 
Mirovinsko osiguranje te Koordinacija i 
informiranje. 
 U Križevačkoj strategiji navedene su 
mjere i aktivnosti za čije se provođenje traži 
suradnja lokalne razine te mjere i aktivnosti 
koje će gradski odjeli poduzimati i provoditi 
samostalno ili u suradnji s tijelima državne 
uprave, ustanovama i trgovačkim društvima u 
vlasništvu Grada Križevaca, udrugama osoba 
s invaliditetom, udrugama koje programski 
djeluju u korist osoba s invaliditetom i drugima. 
 
2. PROGRAM DJELOVANJA 
 
2.1. OBITELJ I CIVILNO DRUŠTVO 
 
 1. Grad Križevci kontinuirano će, u 
suradnji s tijelima državne uprave, stvarati 
pretpostavke za ulazak Republike Hrvatske u 
Europsku uniju, poštujući pri tome temeljne 
međunarodne dokumente na području skrbi o 
osobama s invaliditetom. 
 2. Grad Križevci, u suradnji s tijelima 
državne uprave, udrugama osoba s 
invaliditetom, udrugama koje programski 
djeluju u korist osoba s invaliditetom i drugim 
organizacijama, kontinuirano će i aktivno 
sudjelovati prigodom uključivanja osoba s 
invaliditetom u život lokalne zajednice, 
poštujući pri tome pravo izbora osobe s 
invaliditetom te njezi odabir načina života 
prema vlastitim kriterijima i vrijednosnom 
sustavu. 
 
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Rok:     kontinuirano 
 
 3. Stvaranje pretpostavki za osnivanje 
savjetovališta za osobe s invaliditetom i za 
članove njihovih obitelji. Savjetovališta bi imala 
širok raspon djelovanja: individualni i grupni 
rad s osobama s invaliditetom i sa članovima 
njihovih obitelji, edukacije o potrebama i 
mogućnostima. U radu savjetovališta bili bi 
uključeni stručnjaci različitih profila iz  pojedinih 
područja značajnih za osobe s invaliditetom. 

Rad savjetovališta bio bi lokacijski i vremenski 
organiziran sukladno potrebama korisnika. 
 
Nositelj:   Upravni odjel za društvene 
djelatnosti, u suradnji sa Centrom za socijalnu 
skrb Križevci, Zavodom za javno zdravstvo i 
udrugama osoba s invaliditetom. 
Rok:         do kraja 2006. 
 
 4. Provođenje istraživanja »Poštivanje 
prava osoba s invaliditetom u Gradu 
Križevcima« prema upitniku UN-a. Ispitivanje 
će se provesti na članovima udruga osoba s 
invaliditetom – osobe s različitim vrstama 
invaliditeta. Rezultati ispitivanja pokazat će 
stupanj zadovoljstva ispitanika s pojedinim 
područjem života i rada sukladno Standardnim 
pravilima UN-a. Usporedba rezultata u 2006. 
godini s prethodnima dat će stvarne ocjene 
poduzetih aktivnosti. Usporedba rezultata iz 
2006. godine obavit će se početkom 2007., 
čime će se dati stvarne ocjene poduzetih 
aktivnosti. 
 
Nositelj:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 
u suradnji s Udrugom invalida Križevci i  
drugim udrugama osoba s invaliditetom. 

Rok:       do polovine svibnja 2006. 

 
  

5. Izrada programa djelovanja u skladu 
s kojim će se sustavno i planski najmanje dva 
puta godišnje putem medija (radio, TV, tisak) 
davati informacije o potrebama i 
mogućnostima osoba s invaliditetom u svrhu 
senzibilizacije javnosti. 
 
Nositelj:  Upravni odjel za društvene 
djelatnosti u suradnji s Udrugom invalida i 
drugim  udrugama osoba s invaliditetom  
Rok:        kontinuirano 

 

2.2. ZDRAVLJE, SPORT I REKREACIJA 
 
 1. Izraditi program aktivnosti u svrhu 
povećanja broja preventivnih pregleda 
osiguranih osoba te i nadalje kontinuirano 
provoditi preventivne programe u cilju 
promicanja zdravlja i sprečavanja nastanka 
invalidnosti i težih oštećenja organizma. 
 
Nositelj:  Upravni odjel za društvene 
djelatnosti u suradnji sa Zavodom za javno 
zdravstvo, Domom zdravlja i drugim udrugama 
osoba s invaliditetom  
Rok:      do kraja 2006. 
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 2. Izraditi program sustavne edukacije 
na nivou primarne zdravstvene zaštite radi 
edukacije o posebnostima bolesti i stanja te 
osposobljavanja za rješavanje problema 
vezanih uz rad s osobama s invaliditetom i 
kontinuirano ih provoditi.  
 
Nositelj:  Upravni odjel za društvene 
djelatnosti u suradnji sa Zavodom za javno 
zdravstvo, Domom zdravlja i drugim udrugama 
osoba s invaliditetom 
Rok:       do kraja 2006. 
 
 3. Izrada programa radi poboljšanja 
uključivanja djece i mladeži s teškoćama u 
razvoju u izvannastavne sportske i druge 
aktivnosti te kontinuirano ih provoditi. 
 
Nositelj:  Upravni odjel za društvene 
djelatnosti u suradnji sa Zajednicom športskih 
udruga, Centrom za odgoj, obrazovanje i 
rehabilitaciju Križevci i drugim udrugama 
osoba s  invaliditetom  
Rok:       do kraja 2006. 
 
 4. Grad Križevci, u suradnji s 
udrugama osoba s invaliditetom i udrugama 
koje programski djeluju u korist osoba s 
invaliditetom radit će na dostupnosti školskih 
prostora u svrhu omogućavanja izvannastavnih 
sportskih i drugih aktivnosti djeci i mladeži, 
uključujući svu djecu i mlade s teškoćama u 
razvoju, a radi očuvanja i poboljšavanja njihova 
zdravlja. 
     a) u jednoj osnovnoj školi i u 
srednjoj školi 
 
Nositelj:   Upravni odjel za društvene  
               djelatnosti 
Rok:     do kraja 2006. 
 
 
 5. Kontinuirano djelovanje na 

prilagodbi: 

   a) prostora i  objekata u vlasništvu 
Grada Križevaca namijenjenih sportu i 
rekreaciji, kako bi bili na raspolaganju svim 
osobama s invaliditetom Grada Križevaca; 

   b) rješavanje pristupačnosti Gradskih 
bazena u Križevcima osobama s invaliditetom; 
    c) broja parkirališnih mjesta 
potrebama osoba s invaliditetom, kao i vođenje 
brige o primjerenom obilježavanju parkirališnih 
mjesta za osobe s invaliditetom na području 
grada Križevaca. 
 
Nositelji:  Upravni odjel za društvene 
djelatnosti, Upravni odjel za stambeno-

komunalne djelatnosti, Upravni odjel za 
gospodarstvo i financije 
Rok:          a) kontinuirano 
     b) do kraja 2006. godine 
                 c) kontinuirano 
 
2. 3. OBRAZOVANJE 
 
 1. Zalaganje za uključivanje djece s 
teškoćama u razvoju u redovite odgojne 
skupine i osiguravanje uvjeta za njihovu što 
potpuniju integraciju. 
 
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
u suradnji s Centrom za odgoj, obrazovanje i  
rehabilitaciju Križevci, dječjim vrtićima i drugim 
udrugama osoba s invaliditetom 
Rok:         kontinuiran 
 
 2. Zalaganje za to da se zapošljavaju 
specijalizirani stručnjaci u dječjim vrtićima i 
školama natječajem i da se koristi programima 
Zavoda za zapošljavanje (volonteri za 
određene projekte). 
 
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
u suradnji s dječjim vrtićima, školama i                
udrugama osoba s invaliditetom 
Rok:        kontinuirano 
 
 3. Grad će, u suradnji s udrugama 
osoba s invaliditetom, udrugama koje 
programski djeluju u korist osoba s 
invaliditetom i drugim organizacijama poticati 
volonterski rad, kao nadopunu profesionalnom 
timu. 
 
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom,  
Gradskim društvom crvenog križa, Centrom za 
socijalnu skrb i Centrom za odgoj,                
obrazovanje i rehabilitaciju 
Rok:        kontinuirano 
 
 4. Utvrđivanje objekta i opreme 
tehničke kulture za specifične skupine djece i 
mladeži s invaliditetom te izrada i provođenje 
specifičnih programa za djecu i mladež s 
teškoćama u razvoju iz područja tehničke 
kulture, osobito informatike i univerzalnog 
dizajna. 
 
Nositelj:  Upravni odjel za društvene 
djelatnosti u suradnji s udrugama osoba s 
invaliditetom i Zajednicom tehničke kulture  
Rok:         do kraja 2006. 
 
2. 4. PROFESIONALNA REHABILITACIJA,  
        ZAPOŠLJAVANJE I RAD 
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 Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i 
zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne 
novine«, broj 143/02) obavezuje tijela državne 
uprave, tijela sudbene vlasti i druga državna 
tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, javne službe, izvanproračunske 
fondove te pravne osobe u vlasništvu ili u 
pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, da 
na primjerenom radnom mjestu, prema 
vlastitom odabiru, u primjerenim radnim 
uvjetima i određenom dinamikom zapošljava 
propisani udio osoba s invaliditetom. 
 
 a) Svi gradski odjeli i javne ustanove u 
vlasništvu Grada Križevaca imat će najmanje 
jednu zaposlenu osobu s invaliditetom na 49 
zaposlenih. 
 
 b) Organizacija stručno-znanstvenog 
skupa o zapošljavanju osoba s invaliditetom. 
 
a) Nositelji:  Svi gradski upravni odjeli i       
ustanove u vlasništvu Grada 
     Rok:        do kraja 2006. 

b) Nositelji: Upravni odjel za društvene 
djelatnosti u suradnji s udrugama osoba s  
 invaliditetom, Zavodom za javno zdravstvo i 
Zavodom za zapošljavanje  
     Rok:         do kolovoza 2006. 
 
 
2. 5.  STANOVANJE, MOBILNOST I  
         PRISTUPAČNOST 
 
 1. Grad Križevci, u suradnji s 
nadležnim ministarstvima, kontinuirano će 
raditi na osiguravanju pristupačnosti osobama 
s invaliditetom svim javnim ustanova na 
području Grada. 
 
Nositelj:  Upravni odjel za društvene 
djelatnosti, Upravni odjel za stambeno-
komunalne djelatnosti i Upravni odjel za 
gospodarstvo i financije u suradnji s udrugama 
osoba s invaliditetom 
Rok:        kontinuirano 
       
2. 6.  MIROVINSKO OSIGURANJE 
 
 U planiranju, poduzimanju i provođenju 
mjera iz područja mirovinskog osiguranja, Grad 
Križevci će surađivati s tijelima državne 
uprave, na način koji obje strane procijene 
najučinkovitijim i u suradnji s udrugama osoba 
s invaliditetom podržati potaknute promjene 
Zakona o mirovinskom osiguranju. 
 
2.7. SOCIJALNA POMOĆ I SKRB 
 

 1. Kontinuirano će se pratiti socijalni i 
materijalni status korisnika vrsta pomoći prema 
odluci o vrstama pomoći socijalne skrbi Grada 
Križevaca i Zakonu o socijalnoj skrbi. Vrsta 
pomoći i socijalni programi poboljšavat će se 
sukladno potrebama korisnika. Pojedini 
programi i pomoći prilagođavat će se osobama 
s invaliditetom, npr. sustavno će se uključivati 
djeca i mladi s invaliditetom u program 
ljetovanja i zimovanja. 
 
Nositelj:   Upravni odjel za društvene 
djelatnosti i Zajednica športskih udruga u 
suradnji s  Centrom za socijalnu skrb Križevci, 
školama i udrugama osoba s invaliditetom. 
Rok:        kontinuirano 
 
 2. Stvaranje preduvjeta za 
pristupačnost Centru za socijalnu skrb Križevci 
 
Nositelj:  Upravni odjel za društvene 
djelatnosti u suradnji s Ministarstvom zdravstva 
 i socijalne skrbi 
Rok:        do kraja 2006. 
 
 3. Organizacija i provođenje stalnih i 
povremenih edukacija i stručno-znanstvenih 
skupova za osobe s invaliditetom, članove 
njihovih obitelji, voditelje i članove udruga iz 
područja socijalne skrbi. 
 
Nositelj:  Upravni odjel za društvene 
djelatnosti u suradnji s Centrom za socijalnu 
skrb i udrugama osoba s invaliditetom 
Rok:       kontinuirano 

 4. Organizacija i provođenje rasprave 
o stvarnom stanju i mogućnostima skrbi za 
osobe s invaliditetom na području grada. 
 
Nositelj:  Upravni odjel za društvene 
djelatnosti u suradnji s Centrom za socijalnu 
skrb Križevci i udrugama osoba s invaliditetom            
Rok:        do rujna 2006. 

 
2. 8.  KOORDINACIJA I INFORMIRANJE 
 
 1.  Kontinuirano ažuriranje Vodiča kroz 
Grad Križevce za osobe s invaliditetom koji je 
tiskan 2004. godine, a namijenjen je osobama 
s invaliditetom i članovima njihovih obitelji, u 
svrhu cjelovitog informiranja o njihovim 
pravima i mogućnostima. 
 
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
i Upravni odjel za stambeno-komunalne                
djelatnosti 
Rok:       do konca 2006. 
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 2. Osiguravanje prostora za 
oglašavanje o aktivnostima udruga osoba s 
invaliditetom i udruga koje programski djeluju u 
korist osoba s invaliditetom na Web stranici 
Grada Križevaca. 
 
Nositelj:   Upravni odjel za društvene 
djelatnosti u suradnji s udrugama osoba s 
invaliditetom 
Rok:          kontinuirano 

  
3. Prigodna obilježavanja 

Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (03. 
prosinac), Europskog tjedna mobilnosti (16. do 
22. rujna), Dana bijelog štapa (15. listopad), 
Dana cerebralne i dječje paralize (5. svibanj), 
Dana obitelji (15. svibanj) i Dana oboljelih od 
neuromuskulatnih bolesti (21. svibanj).  
 
Nositelj:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 
u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom  
Rok:       svake godine prigodom datuma 
 
 
3.  ZAVRŠNE ODREDNICE 
 
 Prihvaćanje i provođenje Križevačke 
strategije zahtijeva sustavnu i stalnu 
koordinaciju mnogobrojnih sudionika. Funkciju 
praćenja pojedinih područja djelovanja, 
koordinaciju i usklađivanje svih djelatnosti na 
razini grada obavljat će Povjerenstvo za 
osobe s invaliditetom Grada Križevaca  (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 
funkciji i djelovanju Povjerenstva za osobe s 
invaliditetom Vlade Republike Hrvatske.  
 Mjere i aktivnosti navedene u 
Križevačkoj strategiji uspješno će se i 
pravovremeno provoditi samo uz stalnu 
koordinaciju između pojedinih izvršitelja. 
 Povjerenstvo bi koordiniralo, poticalo i 
pratilo provođenje pojedinih mjera, pružalo 
stručnu i savjetodavnu pomoć nositeljima i 
suradnicima provođenja mjera i aktivnosti. 
 Gradski odjeli, ustanove i trgovačka 
društva u vlasništvu Grada Križevaca dužni su 
provoditi mjere i aktivnosti iz Križevačke 
strategije radi promicanja prava i unapređenja 
položaja osoba s invaliditetom u gradu 
Križevcima.  
 Upravni odjel za društvene djelatnosti, 
u suradnji s Povjerenstvom, koordinirat će i 
pratiti provedbu Križevačke strategije.  
 Nadležni gradski odjeli i drugi nositelji 
aktivnosti dostavit će do 15. veljače 2007. 
godine Upravnom odjelu za društvene 
djelatnosti izvješće o provedbi mjera iz svoje 
nadležnosti, a objedinjena izvješća će do 1. 

ožujka Upravni odjel za društvene djelatnosti 
uputiti Povjerenstvu.  
 Povjerenstvo će do 15. ožujka 2007. 
godine dostaviti Gradskom poglavarstvu 
objedinjeno izvješće o provedbi mjera iz 
Križevačke strategije, koje će o tome izvijestiti 
Gradsko vijeće Grada Križevaca.  
 Upravni odjel za društvene djelatnosti, 
po potpisivanju Križevačke strategije, objavit 
će istu na Internet stranicama Grada 
Križevaca.  
 Križevačka strategija jedinstvene 
politike za osobe s invaliditetom u 2006. godini 
objavit će se u »Službenom vjesniku Grada 
Križevaca«. 
 
 
KLASA: 550-01/05-01/232  
URBROJ: 2137/02-03-05-1  
Križevci, 07. 12. 2005. 
          PREDSJEDNIK 

                                          Dragutin Guzalić,v.r. 

 

68. 

Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
broj 6/01 i 7/01), Gradsko vijeće Grada 
Križevaca na 5. sjednici, održanoj 07. prosinca 
2005., donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 

o prihva ćanju Sporazuma o suradnji 
Grada Križevaca i Zajednice saveza osoba s 

invaliditetom Hrvatske 
 
 

I. 
 

Prihvaća se tekst Sporazuma o 
suradnji Grada Križevaca i Zajednice saveza 
osoba s invaliditetom Hrvatske KLASA: 550-
01/05-01/232, URBROJ: 2137/02-03-05-3. 

Sporazum o suradnji prilaže se ovom 
Zaključku i njegov je sastavni dio. 
 

II. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca". 
 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
KLASA: 550-01/05-01/232 
URBROJ: 2137/02-05-4 
Križevci, 07. 12. 2005. 
 

       PREDSJEDNIK 
    Dragutin Guzalić,v.r. 
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GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
71. 

Na temelju članka 35. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00 i 114/01) i članka  20. i 21. 
Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" 
br. 3/99), Gradsko poglavarstvo Grada 
Križevaca na 7.  sjednici, održanoj 28. 
studenoga 2005., donijelo je slijedeći 

 
Z A K L J U Č A K 

o prodaji  neizgra đenog zemljišta u ulici 
N.Tesle /uz potok Koruška/u Križevcima 

                                                                  

I. 

            Grad Križevci  prodaje novoformiranu 
čest.kat.br.: 
             a)  1844/2, površina 777 m2, tvrtki 
Elektrotehnika d.o.o. Križevci, i 
             b)  1844/3, površine 3694 m2, tvrtki 
K.T.C d.o.o.  Križevci,  obje  k.o. Križevci, 
vlasništvo Grada Križevaca, sukladno 
Parcelacijskom elaboratu. 
              

II. 

             Kupoprodajna cijena zemljišta iz točke 
I ovog Zaključka iznosi 20,00 kn/m2.  
 

III. 

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

IV. 

            Kupci  pored kupoprodajne cijene 
zemljišta  plaćaju  porez na promet nekretnina, 
te ostale pristojbe u postupku prijenosa 
nekretnina na  svoje ime. 
 

V. 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

                                                                                                            
KLASA:944-01/05-01/ 13                                                                             
URBROJ:2137/02-05-02-2                                                                            
Križevci, 28. 11. 2005.   
   PREDSJEDNIK 
                          Branko Hrg ,v.r. 
 
  
 

72. 
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 7.  sjednici, održanoj   28.  
studenoga 2005., donijelo je slijedeći 

 
Z A K L J U Č A K 

 o zamjeni neizgra đenog gra đevinskog 
zemljišta u k.o. Križevci               

 
I. 

 
             Grad Križevci zamjenjuje neizgrađeno 
građevinsko zemljište, označeno kao  čest. kat. 
br. 4716 oranica Kosovec,  površine 1249 m2, 
z. k. ul. 4482, vlasništvo Grada Križevaca,  
             sa zemljištem  označenim kao 
novoformirani dio čest. kat. br. 13520 i čest. 
kat. br. ukupne površine 1249 m2, vlasništvo 
Grkokatoličke biskupije Zagreb, Kaptol 20. 

 
II. 

 
            Zamjena zemljišta iz prethodne točke 
ovog Zaključka,   vrši se  s namjenom  
formiranja  i  proglašenja  javnog dobra – puta,  
koji će biti na upravljanju Grada Križevaca. 
                           

III. 
 

            Vrijednost pojedinačno zamijenjenog 
zemljišta  jednaka  je i  nijedna strana nema  
financijskog potraživanja prema drugoj,  ali je  
obveznik  plaćanja poreza na promet svaka za 
svoju nekretninu,  kao i zemljišno knjižni 
prijenos na svoje ime. 
 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

                                                                                                             
KLASA: 944-01/05-01/10                                                                             
URBROJ:2137/02-05-02-3                                                                             
Križevci,  28. 11. 2005. 
 
                       PREDSJEDNIK 
           Branko Hrg,v.r. 
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   73.                     
 

Na temelju članka 35. stavka 2. 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  
(«Narodne novine»  broj  91/96., 
68/98.,137/99.,22/00. i 73/00.) i članka 20. i 21. 
Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni 
vjesnik Grada Križevaca», broj 3/99.) Gradsko 
poglavarstvo Grada Križevaca, na  7. sjednici 
održanoj, 28.11.2005.godine, donijelo je 
 
                      Z  A  K  LJ   U  Č  A  K 

o davanju suglasnosti za prijenos založnog 
prava – hipoteke 

 
I. 

 
        Utvrđuje se, da je Daliborka Kranj čić 
iz Križevaca,  Ul. kralja Tomislava 32, vlasnica 
stana  na istoj adresi, koji se nalazi na drugom 
katu, zgrade sagrađene na čest kat. br. 
1755/1, broj poduloška 296, z,k.ul. 4278  k.o. 
Križevci. 
            Stan se sastoji od  tri sobe, kuhinje, 
kupaonice, WC-a,  hodnika i lođe u ukupnoj 
površini od  91,70  m2. 
            Na navedenom stanu uknjiženo je 
založno pravo – hipoteka u korist Općine 
Križevci /pravni slijednik Grad Križevci/ kao 
prodavatelja  za iznos duga od  13.814.907 
HRD. 

II. 
 
            U svrhu sklapanja Aneksa ugovora i 
prijenosa založnog prava – hipoteke, sa  stana  
iz točke I ovog Zaključka daje se suglasnost 
radi prijenosa i uknjižbe hipoteke na nekretnine 
označene  kao čest. kat. br. 93876 površine 
471 m2, čest. kat. br. 938/7 površine 659 m2 i 
čest.kat.br. 928/12, z.k.ul. 1409, te  kuća i dvor 
površine 530 m2, z.k.ul. 6119, sve k.o. 
Križevci, vlasništvo Daliborke Kranjčić locirane 
u Ul.K.Heruca u Križevcima. 
          Ovlašćuje se gradonačelnik Grada 
Križevaca da potpiše Aneks  Ugovora. 

 
III. 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA:371-01/05-01/23 
URBROJ:2137/02-05-02-3                                                                        
Križevci,  28.11.2005.     
   PREDSJEDNIK 
               Branko Hrg,v.r.        
 

74. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), 
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 7. 
sjednici održanoj  28. 11. 2005., donijelo je 
sljedeći 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihva ćanju teksta Javnog natje čaja za 
prodaju dva dvosobna stana 

 
 1. Prihvaća se tekst Javnog natječaja 
za prodaju dva dvosobna stana u Križevcima i 
to putem javne licitacije, a odnosi se na: 
 

- stan u Ul. P. Zrinskog 8 u 
Križevcima, ukupne površine 56,00 
m2, po početnoj cijeni od 1.000 
EUR-a /m2 u kunskoj 
protuvrijednosti po srednjem tečaju 
NBH, 

- stan u Ul. kralja Tomislava 3 u 
Križevcima, ukupne površine 53,25 
m2 po početnoj cijeni od 850 EUR-
a /m2 u kunskoj protuvrijednosti po 
srednjem tečaju NBH. 

  
 2. Javnu licitaciju po zatvaranju 
Natječaja,  provesti će nadležno Povjerenstvo. 
 
 3. Ovaj Zaključak objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca" 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 944-01/05-01/12 
URBROJ: 2137/02-02-05-1 
Križevci, 28. 11. 2005. 
     
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg,v.r. 
 
  
 
         
75.      

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), 
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 7. 
sjednici održanoj  28. 11. 2005., donijelo je 
sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihva ćanju teksta Javnog natje čaja za 

prodaju zemljišta 
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 1. Prihvaća se tekst Javnog natječaja 
za prodaju zemljišta u k.o. Križevci - putem 
javne licitacije, a odnosi se na neizgrađeno 
zemljište u Ul. Nikole Tesle u Križevcima 
(čestice katastarski brojevi: 1844/5 površine 
9872 m2, 1854/2 površine 3804 m2, i čestica 
2050 površine 3949 m2), uz napomenu da se 
sve tri spomenute čestice prodaju zajedno. 
 
 2. Postupak Javnog natječaja provest 
će Povjerenstvo za provođenje natječaja, a 
Natječaj će se objaviti u javnom glasilu 
"Večernji list", Oglasnoj ploči Grada, te putem 
sredstava javnog medija, i to nakon što se 
izvrše sve potrebite predradnje koje 
omogućuju prodaju opisanog zemljišta. 
  
 3. Obzirom da će se spomenuti 
Natječaj objaviti u "Večernjem listu" to će biti 
potrebito izmijeniti odredbe točke VII Javnog 
natječaja, te početni rok za podnošenje prijava 
vezati na dan objave u spomenutom javnom 
glasilu. 
  

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

 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 

KRIŽEVACA 
 
KLASA: 944-01/05-01/14 
URBROJ: 2137/02-02-05-6 
Križevci, 28. 11. 2005. 
     
   PREDSJEDNIK 
               Branko Hrg.v.r. 
 
 
76. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), 
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 7. 
sjednici održanoj  28. studenoga 2005., 
donijelo je sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihva ćanju teksta Ugovora o osnivanju 

prava gra đenja 
 
 1. Prihvaća se tekst Ugovora o 
osnivanju prava građenja u svrhu izgradnje 
uličnog plinovoda u k.o. Cubinec, s tim da se 
osnivanje prava građenja odnosi na čestice 
kat. br.: 248/2 površine 92 čhv i čestica 1377/1 
površine 667 čhv, a sve u korist tvrtke Promet 
d.o.o. Križevci,  kao nositelja prava građenja. 
 

 2. Ugovor iz točke 1. ovog Zaključka 
čini temeljni akt i prilog dokumentaciji poradi 
dobivanja građevne dozvole za izgradnju 
plinovoda. 
 3. Daje se ovlast gradonačelniku 
Grada Križevaca, kao davatelju prava građenja 
da se spomenutom Tvrtkom zaključi opisani 
Ugovor. 
 4. Ovaj Zaključak objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca". 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 363-01/05-01/53 
URBROJ: 2137/02-02-05-1 
Križevci, 28. 11. 2005. 
 
                         PREDSJEDNIK 
             Branko Hrg,v.r. 
 
 
77. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), 
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 7. 
sjednici održanoj  28. 11. 2005., donijelo je 
sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihva ćanju teksta Ugovora o koncesiji za 

obavljanje dimnja čarskih poslova 
 
  

1. Prihvaća se tekst Ugovora o 
koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti - 
dimnjačarskih poslova, kojim Grad Križevci kao 
koncendent daje koncesiju Uslužnoj zadruzi 
KOMES iz Križevaca, Ivana Lepušića 118 i to 
na svim dimnjačarskim rajonima na području 
Grada Križevaca. 
 
 2. Spomenuti Ugovor o koncesiji 
dopunjuje se u članku 5. i to novim stavkom 
koji glasi:  
 "Sukladno odredbama članka 8. 
Odluke o dimnjačarskoj službi na području 
Grada Križevaca, vlasnici stambenih zgrada, 
stanova, poslovnih prostora i drugih objekata  
u kojima se nalaze dimovodni objekti, dužni su 
omogućiti redovno čišćenje i kontrolu tih 
objekata, i to svakim radnim danom od 7 do 19 
sati." 
 
 3. Daje se ovlast predsjedniku 
Gradskog poglavarstva, gospodinu Branku 
Hrgu da zaključi Ugovor iz točke 1. ovog 
Zaključka. 
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 4. Ovaj Zaključak objavit će se u 
"Službenom vjesniku Grada Križevaca". 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 363-01/05-01/40 
URBROJ: 2137/02-02-05-11 
Križevci, 28. 11. 2005. 
 
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg,v.r. 
 
 
 
78. 
  
                   
        Na temelju  Odluke  o davanju koncesije 
za obavljanje  dimnjačarskih poslova, Klasa: 
363-01/05-01/40 od  07.11.2005.godine, 
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca , 
zastupano po predsjedniku  Branku Hrgu kao 
koncedentu s jedne strane  
 

i 
            
         Uslužna zadruga KOMES iz Križevaca,  
Ivana Lepuši ća 118,  zastupana po upravitelju 
Dejanu Komes,  JMBG 1809980311918,  kao 
koncesionaru s druge strane, sklapaju  
 
 

        UGOVOR  O  KONCESIJI 

 
za obavljanje komunalne djelatnosti –  

dimnja čarskih poslova 
 
 

Članak 1. 
 
      Grad Križevci ( u daljnjem tekstu: 
Koncedent) daje koncesiju za obavljanje 
komunalne djelatnosti  - dimnjačarskih 
poslova, čišćenja i kontrole dimovodnih 
objekata i uređaja za loženje na području 
Grada Križevaca, Uslužnoj  zadruzi KOMES  iz 
Križevaca, Ivana Lepušića 118 ( u daljnjem 
tekstu: Koncesionar) na svim dimnjačarskim 
rajonima. 

Članak 2. 
 
         Koncesija iz članka 1. ovog Ugovora daje 
se na vrijeme od  jedne godine. 
          Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći  
01.12.2005.godine, a ističe  31.11.2006. 
godine. 
 

 

Članak 3. 
 
        Koncesionar za koncesiju plaća naknadu  
400,00 kn mjesečno, odnosno 4.800,00 kn 
godišnje. 
        Naknada se plaća  mjesečno i to do 15. u 
mjesecu za protekli mjesec.  
         U slučaju kašnjenja u plaćanju naknade, 
Koncesionar plaća zakonsku zateznu kamatu. 
                                             

Članak 4. 
 
         Rok plaćanja naknade za koncesiju iz 

članka 3. ovog Ugovora smatra se bitnim  
uvjetom  Ugovora, te Koncedent zadržava pravo 
da u slučaju  nepoštivanja istog,  jednostrano   
raskine  ugovor uz pravo potraživanja  naknade  
štete koja bi uslijed toga nastala koncedentu. 

                                                                                                    
Članak 5. 

 
        Koncesija se daje uz cijenu usluga,  kako 

slijedi: 
a)  za domaćinst 
1. čišćenje dimnjaka po cilindru          30,00 kn                                   

   2. čišćenje etažnih peći                       30,00 kn                                        
   3. ispaljivanje dimnjaka po satu          60,00 kn 
   4. ispaljivanje kotlova po satu             60,00 kn                                           

5. atest plinskog dimnjaka                 200,00 kn                                          
6. pregled dimnjaka za izdavanje  
   atesta                                               25,00 kn  

   7. čišćenje centralne peći                    50,00 kn                                             
8. dolazak po pozivu                           40,00 kn                                             
9. ostale usluge po satu                      40,00 kn                                                              

 
b) za industrijske objekte, javne 
    i stambene zgrade   

 
   1. čišćenje dimnjaka                            30,00 kn 
   2. čišćenje etažnih peći                       40,00 kn                                             

3. čišćenje dimnjaka kotlovnice 
    ili procesnih industrijskih peći  
    po metru               8,00 kn                                                     

  4. čišćenje pekarskih peći                  150,00 kn                                                            
  5. čišćenje dimnih kanala                     20,00 kn                                               
  6. čišćenje žarnih cijevi po metru           4,00 kn                                                
  7. čišćenje termogena                        250,00 kn                                               
  8. kemijsko čišćenje ogrjevnih  
      površina po 1m2                              30,00 kn   
  9. kemijsko čišćenje žarnih cijevi         10,00 kn                                              
10. termo-tehničko ispitivanje te  
      mjerenje dimnih plinova                 200,00 kn 
11.čišćenje kotlova 
    - od 40 do 50 KW                              50,00 kn   
    - od 59 do 115 KW                            80,00 kn                                                                  
    - od 116 do 290 KW                          93,00 kn                                            
    - od 291 do 405 KW                        161,00 kn                                               

 - od 406 do 508  KW                      186,00 kn                                        
-  od 581 do 930 KW                       210,00 Kn 
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 - od 931 do 1395 KW                  287,00 kn                                                               
 - od 1396 do 2395 KW                325,00 kn                                                                 
 - od 2396 do 3490 KW                402,00 kn 
 - od 4651 do 5650 KW                533,00 kn  
 - od 5651 do 7000 KW                632,00 kn                                                  
- od 7000 do 10000 KW               773,00 kn 
                                                                      
12. vađenje čađa po satu              40,00 kn                                                         
13. ispaljivanje dimnjaka cijevi,  
     komora i sl. po satu                  55,00 kn  
14. atest cilindra dimnjaka           200,00 kn                                                          
15. atest dimnjaka kotlovnice  
      ili industrijske peći                  350,00 kn 
16. dolazak po pozivu                    40,00 kn                                                       
17. ostale usluge po satu               40,00 Kn                                                               
      / u cijene svih usluga uključen je PDV/ 

 
 
                                                                                                                                                    

Sukladno odredbama članka 8. Odluke 
o dimnjačarskoj službi na području Grada 
Križevaca, vlasnici stambenih zgrada, stanova, 
poslovnih prostora i drugih objekata u kojima se 
nalaze dimovodni objekti, dužni su omogućiti 
redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i 
to svakim radnim danom od 7 do 19 sati. 

           Za rad opasan po život ( na krovu bez 
zaštite, pri koncentraciji plinova i suhih čestica  - 
kod kotlova i dimnih kanala, kao i pri  povišenoj 
temperaturi) , cijena usluga se uvećava za 50%.  

          Za rad u neradne dane  i noću cijena 
usluga se uvećava za 100 %.    

         Dimnjačar ima pravo na naknadu  i u 
slučaju kada  mu korisnik usluga odbije čišćenje. 

Cijenu usluga izravno plaća korisnik usluge na 
temelju ispostavljenog računa od strane 
koncesionara, a račun obvezno sadržava popis 
izvršenih usluga.                                                                           

 
Članak 6. 

 
         U slučaju izmjene vrste i cijena usluga iz 

članka 5. ovog Ugovora, sačiniti će se Aneks 
ugovora o koncesiji. 

         Koncesionar je dužan pri promjeni cijene 
usluga pribaviti prethodnu suglasnost Gradskog 
poglavarstva. 

Članak 7. 
 

     Koncesionar se obvezuje komunalnu 
djelatnost za koju mu je dana koncesija  obavljati 
trajno i kvalitetno, u skladu  sa člankom 5. ovog 
Ugovora. 

 
Članak 8. 

  Za sve ostale obveze Koncesionara koje nisu 
utvrđene ovim ugovorom,  primjenjivati će se  
važeći propisi iz oblasti komunalne djelatnosti – 
obavljanje dimnjačarskih poslova. 

 

Članak 9. 

          Koncedent ima pravo nadzirati način 
obavljanja komunalnih usluga za koje     je dao 
koncesiju, te koncesionara upozoravati na 
uočene nedostatke i tražiti da usluge  budu 
izvršene sukladno odredbama ovog Ugovora i 
Odluci o dimnjačarskoj službi. 

           Nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih 
poslova obavljati će Komunalno redarstvo Grada 
Križevaca. 

Članak 10. 

             Koncedent može otkazati Ugovor o 
koncesiji uz otkazni rok od mjesec dana u 
slučaju da Koncesionar: 

-    ne obavlja usluge trajno i kvalitetno,  
- uskrati pružanje usluga, i 
- ne plati naknadu sukladno članku 3. ovog      
Ugovora.   Koncesionar može otkazati  ugovor 
o koncesiji uz otkazni rok od dva mjeseca u 
slučaju da koncedent ne poduzima radnje na     
omogućavanju rada sukladno odredbama 
Odluke o dimnjačarskoj službi.                                                                                                                          

 
Članak 11. 

      U slučaju jednostranog raskida Ugovora o 
koncesiji iz razloga  koji stoje  isključivo na strani 
jedne od ugovornih strana, ista je dužna platiti 
drugoj strani   ugovornu  kaznu u iznosu od 10% 
iznosa godišnje naknade za koncesiju. 

 
Članak  12. 

        Koncesionar za obveze nastale u 
obavljanju  komunalne djelatnosti iz članka 1. 
ovog Ugovora  jamči  koncedentu ovjerenom 
zadužnicom  kod Javnog  bilježnika ili bianco 
mjenicom na iznos od 4.800,00 kn koju predaje 
Koncedentu   prilikom potpisivanja Ugovora.  

 
Članak 13. 

          Ovaj Ugovor sačinjen je u šest 
istovjetnih primjeraka od kojih svaka        
ugovorna  strana zadržava za svoje potrebe po 3 
primjerka. 

 
KLASA:363-01/05-01/40 
URBROJ:2137/02-05-02-11      

  Križevci,  28. 11. 2005. 
 

PREDSJEDNIK                                           
                         Branko Hrg,v.r. 

 
ZA USLUŽNU  ZADRUGU                                            
           UPRAVITELJ  
         Dejan Komes,v.r.          
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79. 
 
Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 

Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), 
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 7. 
sjednici održanoj  28. 11. 2005., donijelo je 
sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 

o prihva ćanju Ugovora o povjeravanju  
komunalnih poslova 

 
1. Prihvaćaju se Ugovori o 

povjeravanju komunalnih poslova na rok do 31. 
prosinca 2007. godine i to: 

 
    a)  Poduzeća za ceste d.o.o. 

Bjelovar za održavanja nerazvrstanih asfaltnih 
cesta na području Grada Križevaca, 

 
    b) Tvrtke "Radnik" d.d. Križevci za 

održavanje nerazvrstanih tucaničkih cesta na 
području Grada Križevaca, 

 
   c) HEP-a Distribucija d.o.o. DP 

Elektra Bjelovar - Pogon Križevci za 
održavanje objekata javne rasvjete na području 
Grada Križevaca. 

 
2. Daje se ovlast predsjedniku 

Gradskog poglavarstva gospodinu Branku 
Hrgu da zaključi ugovore iz točke 1.a), b) i c) 
dnevnog reda. 

 
3. Ovaj Zaključak objavit će se u 

"Službenom vjesniku Grada Križevaca". 
 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 

KRIŽEVACA 
 

KLASA: 363-01/05-01/59 
URBROJ: 2137/02-05-1 
Križevci,  28. 11. 2005. 
     
   PREDSJEDNIK 
               Branko Hrg,v.r. 
 
 
80. 
 

Na temelju članka  20. i 21. Poslovnika 
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), 
Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 7. 
sjednici održanoj  28. studenoga 2005., 
donijelo je sljedeći 

 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihva ćanju Plana zimske službe 

 
 1. Prihvaća se Plan zimske službe na 
području Grada Križevaca za sezonu 
2005/2006. godinu, dostavljen  od 
Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, koji 
sadrži sve potrebite elemente u cilju 
funkcioniranja spomenute Službe te sadrži i 
prioritete čišćenja ulica  i nogostupa. 
 
 2. Kako spomenuti Plan sadrži i tabelu 
troškova (nabava i doprema soli, cijenu radnog 
stroja kao i troškove osiguranja) prema polici 
Croatia osiguranja u ukupnom iznosu od 
73.873,22 kune,  na koji iznos je iskazan 
obračun PDV-a od 22%,  ili 16.252,10 kuna, 
Stručna služba je po prijedlogu Gradskog 
poglavarstva provjerila da se na troškove 
osiguranja  ne obračunava PDV, to je potrebito 
izvršiti ispravak u troškovima Zimske službe 
tako da se: 

- Osnovica koja služi za obračun PDV-
a umanjuje za iznos  od 24.643,22 kune 
(troškovi osiguranja), te stvarna osnovica za 
obračun PDV-a iznosi 49.230,00 kuna, a 
obračun PDV-a na spomenutu osnovicu sada  
iznosi umjesto "16.2523,10 kuna"  10.830,60 
kuna.  

- Temeljem ovih ispravaka troškovi 
Zimske službe umjesto "Sveukupno: 90.125,32 
kune" iznose  "84.703,82 kune". 
 

3. Sukladno prihvaćenom Planu 
zimske službe (sa opisanim izmjenama 
troškova) prihvaća se i tekst Ugovora o 
obavljanju zimske službe na gradskim i 
prigradskim ulicama u Križevcima u sezoni 
2005/2006., s tim da se vrše izmjene u točki V. 
Ugovora,  tako da se stavak 1. mijenja i glasi:  

"Davatelj usluge će preuzete radove 
obavljati u vremenu od zaključivanja ovog 
Ugovora pa sve dok traje stvarna potreba za 
obavljanjem zimske službe". 

 
4. Daje se ovlast gradonačelniku da 

zaključi Ugovor spomenut u točki 3. ovog 
Zaključka. 

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

 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 

KRIŽEVACA 
 

KLASA: 363-01/05-01/55 
URBROJ: 2137/02-02-05-1 
Križevci, 28. 11. 2005.   
             PREDSJEDNIK 

          Branko Hrg,v.r. 
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81. 
 

Na temelju članka 5. Odluke o 
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
broj 1/00), Gradsko poglavarstvo Grada 
Križevaca na 7.  sjednici, održanoj 28. 
studenoga 2005., donijelo je 
 
 

R J E Š E N J E 

 
o imenovanju zamjenika zapovjednika 

Javne vatrogasne postrojbe  
Grada Križevaca 

 
 
I. 
 

 SLAVKO GOTIĆ  inženjer cestovnog 
prometa, iz Križevaca, Lipov čica 64 , imenuje 
se za zamjenika zapovjednika Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, na 
vrijeme od četiri godine. 
 

II. 
 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 214-01/05-01/04 
URBROJ: 2137/02-05-1 
Križevci, 28. 11. 2005. 
 
   PREDSJEDNIK 
   Branko Hrg,v.r. 
 
 
82. 
 
 
 Na temelju članka 7. Odluke o načinu 
korištenja i upravljanja objektom Odmarališta u 
Pagu (»Službeni vjesnik Grada Križevaca« br. 
4/99) i članka  20. i 21. Poslovnika Gradskog 
poglavarstva Grada Križevaca ("Službeni 
vjesnik Grada Križevaca" br. 3/99), Gradsko 
poglavarstvo Grada Križevaca na 8. sjednici, 
održanoj  05. prosinca 2005., donijelo je 
slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na cijene usluga za 
smjene te cijene obroka u Odmaralištu u 
Pagu za ljetovanje u 2006. godini 

 

I 

 Daje se suglasnost Zajednici športskih 
udruga Križevci na cijene ljetovanja u 2006. 
godini i to: 

1.  usluga za smjene u sezoni, 
predsezoni i posezoni i to kako slijedi: 
a) predsezona   5 smjena  
    po  7 dana                      850,00  kn po osobi 

b) sezona        11 smjena  
    po  8 dana                      950,00  kn po osobi 

c) posezona      1 smjena  
    po 10 dana                 1.200,00 kn po  osobi. 

 
 2. usluga prehrane za osobe koje nisu 
smještene u Odmaralištu, ostalu na nivou 
cijena za 2005. godinu a to su:  
       

     a) doručak             10 kn, 
      b) ručak             40 kn, 
      c) večera             30 kn. 
 

II. 

 Za korisnike prehrane s djecom do 10 
godina starosti, popusti ostaju  na nivou cijena 
za 2005. godinu i to kako slijedi: 
 a) roditelji s jednim djetetom - za 
roditelje puna cijena, a 50%  popusta za dijete                                                           
  

b) roditelji s dvoje djece - roditelji i 
jedno dijete puna cijena, a za drugo dijete 50% 
popusta  
 c) roditelji s troje i više djece - roditelji i 
jedno dijete puna cijena,   drugo dijete 50% 
popusta a treće i svako daljnje dijete 
besplatno. 
 

III. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u »Službenom 
vjesniku Grada Križevaca«. 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
KRIŽEVACA 

 
KLASA: 620-01/05-01/17 
URBROJ: 2137/02-05-4 
Križevci, 05. 12. 2005.                                                           
 

      PREDSJEDNIK 
         Branko Hrg,v.r. 
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GRADSKA UPRAVA 
 
 GRAD KRIŽEVCI,  zastupan po 
gradonačelniku Branku Hrgu (u daljnjem 
tekstu: Poslodavac)  

i 
 
 Savez samostalnih sindikata 
Hrvatske – Sindikalna podružnica Gradske 
uprave Grada Križevaca  zastupana po 
sindikalnom povjereniku Darku Masnecu  (u 
daljnjem tekstu: Sindikat) zaključili su 28. 
studenoga 2005.,sljedeći 
 
 

ANEKS  II. KOLEKTIVNOM UGOVORU 

za službenike i namještenike u upravnim 
tijelima Grada Križevaca 

 
Članak 1. 

 
 U Kolektivnom ugovoru za službenike i 
namještenike u upravnim tijelima Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", 
broj 2/04 i 7/05), iza članka 42. dodaje se novi 
članak 42a. koji glasi: 
 "Poslodavac se obvezuje za potrebe 
službenika i namještenika  ugovoriti dodatno - 
dobrovoljno zdravstveno osiguranje". 
 

Članak 2.  
 

 Članak 51. mijenja se i glasi:  
 

 "Službenik kojemu služba prestaje 
istekom roka u kojem je bio stavljen na 
raspolaganje, ima pravo na otpremninu u visini  
65% njegove prosječne bruto mjesečne plaće 
isplaćene u zadnja tri mjeseca prije stavljanja 
na raspolaganje i to za svaku godinu radnog 
staža ostvarenog kod poslodavca. 
 Namještenik kojem prestaje radni 
odnos zbog poslovno uvjetovanog ili osobno 
uvjetovanog otkaza, ima pravo na otpremninu 
u visini 65% prosječne bruto mjesečne plaće 
isplaćene mu u zadnja tri mjeseca prije 
prestanka radnog odnosa, za svaku godinu 
radnog staža kod poslodavca. 
 Iznimno, uz prethodni osobni pristanak 
službenika i namještenika da neće koristiti 
propisano vrijeme neraspoređenosti zbog 
prethodno ukinutog radnog mjesta, odnosno 
da neće koristiti odgovarajući otkazni rok, 
otpremnina utvrđena na način  iz stavku 1. i 2. 
ovog članka pripada im od prvog sljedećeg 
dana od kada teče rok neraspoređenosti 
odnosno otkazni rok, kao još i pravo na 
uvećanje otpremnine i to: 

- službeniku 1.000,00 kuna za svaku 
godinu staža provedenog kod 
poslodavca, 

- namješteniku 500,00 kuna za svaku 
godinu staža provedenog kod 
poslodavca".  

 
Članak 3. 

 
 Ovaj Aneks II. Kolektivnom ugovoru za 
službenike i namještenike stupa na snagu i 
primjenjuje se od strane ovlaštenih 
predstavnika ugovornih  strana. 
 

Članak 4. 
 

 Spomenuti Aneks Kolektivnom 
ugovoru objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Križevaca". 
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