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1. Na temelju članka 32. Zakona o  izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",  broj:  
144/20) i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj: 4/09., 
1/13., 1/16., 1/18. i 3/18. - pročišćeni tekst i 3/20), 
Gradsko vijeće Grada Križevaca na 32. sjednici 
održanoj 5. veljače 2021. donijelo je 
 

Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama 
statuta Grada Križevaca 

 
Članak 1. 

U Statutu Grada Križevaca ("Službeni vjesnik 

Grada Križevaca", broj: 4/09., 1/13., 1/16., 1/18. i 

3/18. - pročišćeni tekst i 3/20) (u daljnjem tekstu: 

Statut), u članku 17. stavku 2. brojka “21” mijenja se 

brojkom “19”. 
 

Članak 2. 

U članku 19. stavu 1. riječ “dva” mijenja se 

riječima “prvog i drugog”. 

U stavku 2. riječ “jedan” zamjenjuje se riječju 

“prvi”. 
 

Članak 3. 

U članku 21. stavku 5. riječ: “neplaćeni” briše 

se, točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom te 

se dodaju riječi: “sukladno sporazumu s 

poslodavcem.” 
 

Članak 4. 

U članku 30. riječ: “dva zamjenika” zamjenjuje 

se riječju: “jednog zamjenika koji je izabran zajedno 

s njim”, a riječ: “zamjenjuju” riječju: “zamjenjuje”. 

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

“Kad zamjenik zamjenjuje gradonačelnika 

radi duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti 

zamjenik ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.” 
 

Članak 5. 

U članku 31. riječ: “zamjenicima” zamjenjuje 

se riječju “zamjeniku koji je izabran zajedno s njim”. 

 
Članak 6. 

U članku 32. riječi: “njegovi zamjenici” 

zamjenjuje se riječima “njegov zamjenik koji je 

izabran zajedno s njim”. 

U stavku 2. riječi: “njegovi zamjenici” 

zamjenjuje se riječju: “njegov zamjenik”. 
 

Članak 7. 

Članak 33. stavak 2. mijenja se i glasi:  

“Ako prije isteka dvije godine mandata 

prestane mandat gradonačelniku, raspisat će se 

prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova 

zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora 

dužnost gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik 

koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat 

prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih 

izbora dužnost gradonačelnika obnašat će 

povjerenik Vlade Republike Hrvatske.” 

U stavku 3. riječi “na kandidaturi za izbor 

gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za 

gradonačelnika” zamjenjuju se riječima: “izabran 

zajedno s njim”. 

Nakon stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

“Ako prestane mandat zamjenika koji obnaša 

dužnost gradonačelnika sukladno stavku 3. ovog 

članka, Vlada Republike Hrvatske raspisat će 

prijevremene izbore za gradonačelnika i njegovog 

zamjenika.” 

 
Članak 8.  

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi: 

“Na postupak referenduma za opoziv 

odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim 

se uređuje provedba referenduma. 

Nakon stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., i 5. 

koji glase: 

“Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju 

referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati 

najmanje 2/3 članova Gradskog vijeća. Prijedlog 

mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od 

vijećnika. 

Prijedlog za raspisivanje referenduma  iz 

stavka 1. ovog članka može predložiti i 20% ukupnog 

broja birača upisanih u popis birača Grada. Prijedlog 

mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od 

birača. 

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum 

za opoziv gradonačelnika i  zamjenika 

gradonačelnika prije proteka roka od 6 mjeseci od 

održanih izbor, ni ranije održanog referenduma za 

opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni 

zbori za gradonačelnika.” 

 
Članak 9. 

Članak 48. mijenja se i glasi: 

“Zborovi građana mogu se sazvati radi 

izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i 

prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada te 

raspravljanja o potrebama i interesima građana od 

lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom. 

Zborove građana saziva vijeće mjesnog 

odbora ili gradske četvrti, u skladu sa Statutom. 

Zborovi građana sazivaju se za cijelo 

područje ili za dio područja mjesnog odbora ili 

gradske četvrti.”. 
 

Članak 10. 

Članak 49. mijenja se i glasi: 

“Zborove građana može sazvati i Gradsko 

vijeće radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o 



 

prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga 

Grada. 

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. 

ovog članka može dati jedna trećina vijećnika 

Gradskog vijeća. 

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz 

stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana 

zaprimanja prijedloga. 

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog 

vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke 

Gradskog vijeća. 
 

Članak 11. 

Nakon članka 49. dodaje se članak 49.a koji 

glasi: 

“Članak 49.a 

Zbor građana može sazvati i gradonačelnik 

radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima 

iz samoupravnog djelokruga Grada.” 
 

Članak 12. 

Nakon članka 49.a dodaje se članak 49.b koji 

glasi: 

“Članak 49.b 

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru 

građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača 

upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije 

područje je sazvan zbor građana. 

Izjašnjavanje građana na zboru građana je 

javno, ako se na zboru građana većinom glasova 

prisutnih ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a 

odluke se donose većinom glasova prisutnih 

građana. 

Mišljenje dobiveno od zbora građana 

obvezatno je za mjesni odbor ili gradsku četvrt, a 

savjetodavno za gradsko vijeće, odnosno 

gradonačelnika. 

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru 

građana uređuje se općim aktom Grada u skladu sa 

zakonom i Statutom.” 
 

Članak 13. 

U članku 50. nakon stavka 2. dodaje se 

stavak 3. koji glasi: 

“Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovog 

članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem, na e-

mail adresu naznačenu na službenoj internetskoj 

stranici Grada Križevaca.” 
 

Članak 14. 

U članku 83. stavku 7. riječ “središnja” briše 

se. 

 
Članak 15. 

Članak 64. briše se. 

 
 

Članak 16. 

U članku 79. stavku 3. narkon riječi 

“gradonačelnik” stavlja se zarez i riječi: “povjerenika 

Vlade RH te drugog ovlaštenog predlagatelja 

utvrđenog poslovnikom Gradskog vijeća,” 
 

Članak 17. 

Nakon članka 79. dodaje se članak 79. a koji 

glasi: 

“Članak 79. a 

Grad će sukladno odredbama zakona kojim 

se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje 

proračuna te uputama i drugim aktima ministarstva 

nadležnog za financije na mrežnim stranicama 

Grada objaviti informacije o trošenju proračunskih 

sredstava tako da su informacije lako dostupne i 

pretražive.” 
 

Članak 18. 

U cijelom tekstu Statuta riječi: "zamjenici" u 

određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: 

"zamjenik izabran zajedno s njim" u odgovarajućem 

broju i padežu. 
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 19. 

Članovi Gradskog vijeća zatečeni na dužnosti 

u trenutku stupanja na snagu ove Statutarne odluke 

nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg 

mandata. 
 

Članak 20. 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada 

Križevaca, osim članaka 2., 4., 5., 6., 7. i 18. koji 

stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o 

raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora 

za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave te općinske 

načelnike, gradonačelnike i župane. 
 
KLASA: 012-03/21-01/0002 
URBROJ: 2137/02-01/3-21-1 
Križevci, 05. veljače 2021. 
 

PREDSJEDNIK 
Marko Katanović 

 
2. Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 
129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
123/17, 98/19 i 144/20) i članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 
4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 32. 
sjednici održanoj 5. veljače 2021. donijelo je 
 



 

Poslovničku odluku o izmjeni Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Križevaca 

 

Članak 1. 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada 

Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 

5/09, 1/13, 1/14, 2/14 i 5/14) nakon naziva poglavlja 

„VII. ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I 

GRADONAČELNIKA“ dodaje se članak 38.a. koji 

glasi: 
„Članak 38.a 

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika na 

prvoj sjednici Gradskog vijeća polažu prisegu. 

Predsjednik Gradskog vijeća čita prisegu 

sljedećeg sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću 

dužnost gradonačelnika/zamjenika Grada Križevaca 

obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom 

radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i 

Statuta Grada Križevaca, te da ću se zauzimati za 

svekoliki napredak Republike Hrvatske i Grada 

Križevaca”. 

Predsjednik Gradskog vijeća poslije pročitane 

prisege proziva pojedinačno gradonačelnika i 

zamjenika, a gradonačelnik i zamjenik nakon što je 

izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: 

“Prisežem”. 
 

Članak 2. 

U članku 39. riječ „zamjenici“ zamjenjuje se 

riječju „zamjenik“. 
 

Članak 3. 

U članku 59. iza stavka 2. dodaju se novi 

stavci 3. i 4. koji glase:  

„Poziv i materijal za sjednicu mogu se 

dostaviti i elektroničkim putem. 

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i 

opravdanosti razloga za sazivanje sjednice  u 

kraćem roku odlučuje predsjednik Gradskog vijeća“ 

Ovom dopunom dosadašnji stavci 3. i 4. 

postali su stavcima 5. i 6. 

Nakon dosadašnjeg stavka 3. koji je postao 

stavkom 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: 

„Materijali za sjednicu Gradskog vijeća 

dostavljaju se vijećnicima, gradonačelniku, 

zamjeniku gradonačelnika, pročelnicima upravnih 

tijela, Savjetu mladih i sredstvima javnog 

priopćavanja te po potrebi vijećima mjesnog odbora 

i/ili gradske četvrti na području Grada, političkim 

strankama koje imaju vijećnike u Gradskom vijeću i 

drugima.“ 

Ovom dopunom dosadašnji stavak 4. koji je 

postao stavkom 6. postaje stavkom 7. 
 

Članak 4. 

Nakon članka 59. dodaje se članak 59.a koji 

glasi: 

 
„Članak 59.a. 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje 

podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, 

a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 

zdravlje i sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

sjednice Gradskog vijeća mogu se održavati 

elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima Grada. 

Ako se sjednica po odluci predsjednika 

Gradskog vijeća u slučaju iz stavka 1. ovog članka 

održava izjašnjavanjem elektroničkom poštom, 

predsjednik u pozivu za sjednicu određuje dan i 

vrijeme održavanja sjednice, dan i vrijeme  u kojem 

se dostavljaju amandmani i u kojem se ovlašteni 

predlagatelj izjašnjava o amandmanima, te vrijeme u 

kojem se glasuje po predloženim točkama dnevnog 

reda.  

Glasuje se na obrascu za glasovanje koji se 

dostavlja predsjedniku i službeniku nadležnog 

upravnog odjela koji sastavlja zapisnik sa sjednice 

Gradskog vijeća i ostalim vijećnicima (odgovori 

svima/Reply All). Glasovanje se može provesti i 

putem programskog rješenja (aplikacije). 

Na sjednicu sazvanu i održanu na način 

propisan u stavku 2. ovog članka primjenjuju se 

odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje 

sjednice i dostavu materijala, predlaganju točaka 

dnevnog reda, dostavu amandmana i glasovanju. 

Ako se sjednica po odluci predsjednika 

Gradskog vijeća održava putem video konferencije, 

na sjednicu sazvanu i održanu putem video 

konferencije primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika 

o rokovima za sazivanje sjednice, dostavu materijala, 

predlaganju točaka dnevnog reda, postavljanju 

vijećničkih pitanja, dostavi amandmana, održavanju 

reda na sjednici i glasovanju.“ 

 

Članak 5. 

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku 

Grada Križevaca", osim članka 2. koji stupa na snagu 

na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih 

sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave te općinske načelnike, 

gradonačelnike i župane. 
 
KLASA: 012-03/21-01/0001 
URBROJ: 2137/02-01/3-21-1 
Križevci, 5. veljače 2021. 
 

PREDSJEDNIK 
Marko Katanović 

 



 

3. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine” br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 
98/19. i 144/20.) i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09., 1/13., 
1/16., 1/18. i 3/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Križevci na 32. sjednici održanoj 05.02.2021. 
godine donijelo je 
 

Odluku o osnivanju prava građenja u korist 
trgovačkog društva INTER-DELTA d.o.o. 

 
I. 

Temeljem provedenog Javnog natječaja za 

prodaju ili osnivanje prava građenja na 

građevinskom zemljištu na području poduzetničke 

zone Gornji Čret, odobrava se ponuditelju 

trgovačkom društvu INTER-DELTA d.o.o., Zagreb, 

Hrastovac 15, OIB: 37866312596, osnivanje prava 

građenja na dijelu kč.br. 14133/1 k.o. Križevci u 

površini od 15000 m2, na rok od 25 godina, uz 

naknadu za osnivanje prava građenja u iznosu 0,25 

kn/m2 mjesečno, na koji iznos će se obračunati 

Porez na dodanu vrijednost. 

 
II. 

Pravo građenja osniva se radi izgradnje 

inovativne klaonice i dorade sve vrste peradi u 

proizvodnoj hali od cca 3500m2 s najsuvremenijom, 

inovativnom tehnologijom koja u zatvorenim 

procesima brine i o zbrinjavanju svog otpada, bez 

ikakve emisije štetnih plinova u atmosferu. 

 

III. 

Sukladno točki I. ove Odluke ovlašćuje se 

gradonačelnik Grada Križevaca za sklapanje 

predugovora i ugovora o osnivanju prava građenja 

na kč.br. 14133/1 k.o. Križevci s INTER-DELTA 

d.o.o., Zagreb, Hrastovac 15, OIB: 37866312596. 

 
IV. 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Grada Križevci“.  
 
KLASA: 940-01/19-01/0017 
URBROJ: 2137/02-01/1-21-52 
Križevci, 05. veljače 2021. 
 

PREDSJEDNIK 
Marko Katanović 

 
4. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine” br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 
98/19. i 144/20.) i članka 18. Statuta Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09., 1/13., 

1/16., 1/18. i 3/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Križevci na 32. sjednici održanoj 05.02.2021. 
godine donijelo je 
 

Odluku o prodaji građevinskog zemljišta na 
području poduzetničke zone Gornji Čret 

trgovačkom društvu BAS d.o.o. 
 

I. 

Temeljem provedenog Javnog natječaja za 

prodaju ili osnivanje prava građenja na 

građevinskom zemljištu na području poduzetničke 

zone Gornji Čret, odobrava se ponuditelju 

trgovačkom društvu BAS d.o.o. sa sjedištem u Svetoj 

Heleni 76, Križevci, OIB: 35889444861, kupnja kč.br. 

14130/3 k.o. Križevci površine 6785 m2 . 
 

II. 

Kupoprodaja se vrši radi izgradnje proizvodne 

montažne hale površine 1250 m2 radi proizvodnje 

ekoloških filtera, a planirana ulaganja iznose oko 

1.500.000.00 kn. 
 

III. 

Kupoprodajna cijena predmetnog zemljišta 

iznosi 60 kn/m2, što za predmetnu kč.br. 14130/3 

površine 6785 m2 sveukupno iznosi 407.100,00 kn. 
 

IV. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Križevaca 

za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine s 

trgovačkim društvom BAS d.o.o. 

 
V. 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom 

vjesniku Grada Križevci“.  
 
KLASA: 940-01/19-01/0017 
URBROJ: 2137/02-01/1-21-51 
Križevci, 05. veljače 2021. 
 

PREDSJEDNIK 
Marko Katanović 

 
5. Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj: 
4/09, 1/13 i 1/16, 1/18. i 3/18 – pročišćeni tekst i 
3/20), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 32. 
sjednici održanoj 5. veljače 2021. godine, donijelo je 
 

Zaključak o utvrđivanju naknade za rad 
predsjedniku Gradskog vijeća Grada Križevaca 

 
I. 

Predsjedniku Gradskog vijeća Grada 

Križevaca utvrđuje se najviša godišnja naknada u 

iznosu utvrđenom člankom 31.a. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi. 



 

Pojam „predsjednik gradskog vijeća“ koristi 

se u rodno neutralnom obliku te se jednako odnosi 

na muške i ženske osobe. 

 
II. 

Sredstva za isplatu naknade iz točke I. ovog 

Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada 

Križevaca. 
 

III. 

Provedba ovog Zaključka povjerava se 

upravnom odjelu nadležnom za financije. 

 
IV. 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 

važiti Zaključak o utvrđivanju naknade za rad 

predsjedniku/ci Gradskog vijeća Grada Križevaca i 

zamjenicima gradonačelnika Grada Križevaca 

("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 6/07). 

 
V. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu na dan 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih 

sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave te općinske načelnike, 

gradonačelnike i župane te će se objaviti u 

"Službenom vjesniku Grada Križevaca". 

 
KLASA: 120-01/21-01/0002 
URBROJ: 2137/02-01/03-21-1 
Križevci, 5. veljače 2021. 
 

PREDSJEDNIK 
Marko Katanović 

 
6. Na temelju članka 18. Statuta Grada 
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj: 
4/09, 1/13 i 1/16, 1/18. i 3/18 – pročišćeni tekst i 
3/20), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 32. 
sjednici održanoj 5. veljače 2021. godine, donijelo je 
 
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama 
troškova članovima Gradskog vijeća, Gradskog 

poglavarstva Grada Križevaca i članovima 
njihovih radnih tijela 

 
Članak 1. 

U članku 1. Odluke o naknadama troškova  

članovima  Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva 

Grada Križevaca i članovima njihovih radnih tijela 

(„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 7/06 – u 

daljnjem tekstu: Odluka) u članku 1. stavku prvom 

zarez nakon riječi „Gradskog vijeća“ briše se, a riječi 

„Gradskog poglavarstva i članovi njihovih“ 

zamjenjuju se riječima „i njegovih“. 

U stavku 4. riječi „i Gradskog poglavarstva te 

njihovih“ zamjenjuju se riječima „i njegovih“. 

 
Članak 2. 

U članku 2. iza riječi „Državnog proračuna“ 

briše se točka, dodaje se zarez i riječi „a godišnje 

najviše do iznosa utvrđenog člankom 31.a Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“ 

 
Članak 3. 

U članku 3. stavku 1. zarez nakon riječi 

„Gradskog vijeća“ briše se, a riječi „Gradskog 

poglavarstva i njihovih“ zamjenjuju se riječima „i 

njegovih“ 
 

Članak 4. 

U članku 6. riječi „i Gradskog poglavarstva“ te 

„Gradskog poglavarstva“, brišu se. 
 

Članak 5. 

Uzimajući u obzir navedeno u člancima od 1. 

do 4. ove Odluke, naziv Odluke mijenja se i glasi:  

„Odluka o naknadama troškova članovima 

Gradskog vijeća Grada Križevaca i članovima 

njihovih radnih tijela“ 

 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od 

dana objave u "Službenom vjesniku Grada 

Križevaca", osim članaka 2. koji stupa na snagu na 

dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih 

sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave te općinske načelnike, 

gradonačelnike i župane. 
 
KLASA: 120-01/21-01/0002 
URBROJ: 2137/02-01/03-21-2 
Križevci, 5. veljače 2021. 
 

PREDSJEDNIK 
Marko Katanović 

 

AKTI GRADONAČELNIKA 
 
1. Na temelju članka 19. stavka 2. Odluke o 
uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam 
stanova u vlasništvu Grada Križevaca ("Službeni 
vjesnik Grada Križevaca" broj 1/10) i članka 48. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj: 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), 
gradonačelnik Grada Križevaca donio je 
 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini 
slobodno ugovorene najamnine za stanove  

u vlasništvu Grada Križevaca 
 



 

Članak 1. 
U Odluci o visini slobodno ugovorene 

najamnine za stanove u vlasništvu Grada Križevaca 

KLASA: 371-01/01-01/11, URBROJ: 2137/02-02-01-

1 od 3. travnja 2001. i Odluci o izmjeni Odluke o visini 

slobodno ugovorene najamnine za stanove u 

vlasništvu Grada Križevaca KLASA:371-01/09-

01/11, URBROJ:2137/2-09-02/3-3, od 11. 5. 2009. (u 

daljnjem tekstu: Odluka) u članku 3. nakon stavka 1. 

dodaju se stavci 2. i 3. koji glase: 

„Iznimno od stavka 1., najmoprimcima čiji je 

stan uslijed elementarnih nepogoda ili ruševnosti 

građevine onesposobljen za redovitu uporabu 

utvrđuje se najamnina u iznosu od 1.53 kn/m2.  

Naknada iz stavka 2. obračunavat će se u 

razdoblju od 3 mjeseca od sklapanja Ugovora o 

najmu, istekom kojeg roka će se obračunavati 

slobodno ugovorena najamnina utvrđena stavkom 1. 

u iznosu od 16,53kn.“ 
 

Članak 2. 

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„U stambenim zgradama u kojima se nalaze 

stanovi u vlasništvu Grada Križevaca, a koje imaju 

izabrane upravitelje i utvrđene iznose zajedničke 

pričuve više od zakonom određenog minimalnog 

iznosa od 0,54% vrijednosti posebnog dijela 

nekretnine, u slobodno ugovorenoj najamnini 

obračunat će se iznos troškova održavanja 

zajedničkih dijelova zgrade u iznosu koji plaćaju 

ostali suvlasnici zgrade.“ 
 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i neće se objaviti u "Službenom vjesniku 

Grada Križevaca. 

 
KLASA:371-01/21-01/0002 
URBROJ: 2137/02-01/1-21-1 
Križevci, 8. siječnja 2021. 
 

GRADONAČELNIK 
Mario Rajn 

 
2. Na temelju članka 13. stavka 2. Odluke o 
komunalnoj naknadi na području Grada Križevaca 
("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 1/19) i 
članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 
33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) 
gradonačelnik Grada Križevaca dana donio je 
 

Odluku o privremenom oslobađanju obveze 
plaćanja komunalne naknade 

 
 
 

Članak 1. 

Odlukom Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske obustavljen je rad ugostiteljskih objekata, 

kao jedna od mjera sprječavanja prijenosa bolesti 

COVID-19 putem okupljanja. 
 

Članak 2. 

Uzimajući u obzir navedeno u članku 1. ove 

Odluke, ali i negativne učinke ovog ograničenja na 

poslovanje vlasnika ugostiteljskih objekata, donosi 

se Odluka o privremenom oslobađanju obveze 

plaćanja komunalne naknade kao gospodarska 

mjera sprječavanja spomenutih negativnih učinaka. 

 
Članak 3. 

Uvažavajući navedeno u člancima 1. i 2. ove 

Odluke, u potpunosti se oslobađaju obveze plaćanja 

komunalne naknade svi ugostiteljski objekti na 

području grada Križevaca za siječanj i veljaču 2021. 

 
KLASA: 363-03/21-03/0019 
URBROJ: 2137/02-04/1-21-1 
Križevci, 2. siječnja 2021. 
 

GRADONAČELNIK 
Mario Rajn 

 
3. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 
98/19. i 144/20), gradonačelnik Grada Križevaca 
donio je 
 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 
predlaganje imena naselja, ulica i trgova na 

području Grada Križevaca 
 

I. 

U Povjerenstvo za predlaganje imena 

naselja, ulica i trgova na području Grada Križevaca  

(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se, na 

vrijeme od četiri godine: 
 

a) ZA PREDSJEDNIKA: 
1. Danijel Šaško, Križevci 

 
b) ZA ČLANOVE: 

1. Marijana Maleš, Križevci 
2. Dejan Pernjak, Križevci 
3. Domagoj Brunović, Križevci i 
4. Tea Hatadi, Zagreb. 

 
II. 

Zadaća Povjerenstva je da u suradnji s 

mjesnim odborima, gradskim četvrtima, znanstvenim 

i drugim ustanovama predlaže Gradskom vijeću 



 

imenovanje i preimenovanje naselja, ulica, trgova i 

drugih javnih površina na području Grada Križevaca. 
 

III. 
Stručne i administrativne poslove za 

Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za pravne i opće 

poslove Grada Križevaca. 
 

IV. 
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom 

vjesniku Grada Križevaca". 

 
KLASA: 022-05/21-01/0001 
URBROJ: 2137/02-01/1-21-1 
Križevci, 12. siječnja 2021. 
 

GRADONAČELNIK 
Mario Rajn 

 
4. Na temelju članka 33. Zakona o udrugama 
(„Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19), a u vezi 
s člankom 8. stavkom 1 Uredbe o kriterijima, 
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), 
članka 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba 
Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada 
Križevaca“, broj 4/15) i članka 27. Statuta Grada 
Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 
4/09, 1/13, 1/16, 1/18, 3/18 – pročišćeni tekst i 3/20), 
gradonačelnik Grada Križevaca donosi 
 
Godišnji plan javnih natječaja za sufinanciranje 
projekata, programa i manifestacija od interesa 

za opće dobro, koje provode organizacije 
civilnog društva i građani u 2021. godini iz 

Proračuna Grada Križevaca 
 

Članak 1. 

U Proračunu Grada Križevaca za 2021. 

godinu za sufinanciranje programa, projekata i 

manifestacija organizacija civilnog društva i građana, 

osigurana su sredstva prema područjima kako slijedi: 

 
1. Kultura (A 340401 Programi i projekti od 

interesa za opće dobro iz područja kulture koje 
provode udruge) u iznosu od 345.000,00 kuna; 

2. Sport i rekreacija (A 360201 Programi i 
projekti od interesa za opće dobro iz područja 
sporta i rekreacije koje provode udruge) u iznosu 
od 20.000,00 kuna; 

3. Socijalna skrb, zdravstvo i humanitarne 
djelatnosti (A 370601 Programi i projekti od 
interesa za opće dobro iz područja socijalne 
skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti) u 
iznosu od 170.000,00 kuna; 

4. Pokroviteljstva (A110202 Pokroviteljstva 
udrugama i građanima) u iznosu od 100.000,00 

kuna. 

 
Članak 2. 

Javni natječaji odnosno poziv objavit će se 

sukladno rokovima okvirnom broju planiranih 

ugovora utvrđenim u Prilogu koji je sastavni dio ovog 

Godišnjeg plana. 
 

Članak 3. 

Za provedbu javnih natječaja nadležna su 

imenovana radna tijela, a poslove koordiniranja 

aktivnosti za potrebe radnih tijela provodit će Upravni 

odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu 

skrb, nacionalne manjine i turizam (dalje u tekstu: 

UOKS) i Upravni odjel za  pravne i opće poslove 

Grada Križevaca (dalje u tekstu: UOPP). 
 

Članak 4. 

Sve eventualne izmjene osiguranih sredstava 

iz članka 1. ovog Godišnjeg plana tijekom 

proračunske 2021. godine regulirat će se sukladno 

izmjenama Proračuna. 
 

Članak 5. 

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Grada Križevaca“ i na mrežnim stranicama Grada 

Križevaca. 
 
KLASA: 007-01/20-01/0018  
URBROJ: 2137/02-02/1-20-1 
Križevci, 18. prosinca 2020. 
 

GRADONAČELNIK 
Mario Rajn 

 
5. Na temelju članka 10. Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 
04/18. i 112/19), gradonačelnik Grada Križevaca 
donio je 
 

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada 
Križevaca 

 
I. 

Ovim Planom prijma u službu u upravna tijela 

Grada Križevaca za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: 

Plan) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih 

mjesta u upravnim tijelima Grada Križevaca, 

potreban broj službenika i namještenika na 

neodređeno vrijeme te vježbenika odgovarajuće 

stručne spreme za 2021. godinu. 
 
 
 
 



 

II. 

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu u 

upravnim tijelima Grada Križevaca sistematizirana su 

ukupno 32 radna mjesta s 27 izvršitelja. 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 

upravnim tijelima Grada Križevaca na dan 8. siječnja 

2021. godine, je kako slijedi: 

 
Upravni odjel za pravne i opće poslove 

- utvrđeno 8 radnih mjesta, popunjeno 8 radnih 

mjesta s 8 izvršitelja 

 

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, 

sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i 

turizam 

- utvrđeno 4 radna mjesta, popunjena 4 radnih 

mjesta s 4 izvršitelja 

 

Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša 

- utvrđeno 8 radna mjesta, popunjeno 5 radnih 

mjesta s 5 izvršitelja 

 

Upravni odjel za gospodarstvo, financije, 

EU fondove i javnu nabavu  

- utvrđeno 12 radnih mjesta, popunjeno 10 radnih 

mjesta s 10 izvršitelja 
 

III. 

U upravnim tijelima Grada Križevaca nije 

utvrđena potreba prijma službenika i namještenika 

na neodređeno vrijeme niti vježbenika za 2021. 

godinu. 
 

IV. 

Upravna tijela Grada Križevaca popunjavat 

će radna mjesta prema ovom Planu, sukladno 

Pravilniku o unutarnjem redu u upravnim tijelima 

Grada Križevaca i financijskim sredstvima planiranim 

u Proračunu Grada Križevaca za 2021. godinu. 
 
 
 
 

V. 

Na temelju ovog Plana radna mjesta u 

upravnim tijelima Grada Križevaca će se popunjavati 

putem javnog natječaja, premještajem ili 

zadržavanjem u službi vježbenika koji je položio 

državni stručni ispit. 
 

VI. 

Ovaj Plan će se tijekom godine mijenjati i 

dopunjavati ako se za time ukaže potreba. 

 
VII. 

Ovaj Plan objavit će se u "Službenom 

vjesniku Grada Križevaca". 
 
KLASA: 110-01/21-01/0001 
URBROJ: 2137/02-01/1-21-1 
Križevci, 8. siječnja 2021. 
 

GRADONAČELNIK 
Mario Rajn 

Pravilnik o izmjeni (VI.) Pravilnika o unutarnjem 
redu upravnih tijela Grada Križevaca 

 
Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela 

Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada 

Križevaca“ broj: 2/18, 6/18, 1/19, 5/19, 3/20, 8/20 i 

9/20 – pročišćeni tekst), u članku 10. stavku 1. Redni 

broj radnog mjesta 6. mijenja se i glasi: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
86/08, 61/11, 04/18. i 112/19), članka 12. stavka 3. 
Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Križevaca 
(„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 1/18.) i 
prijedloga pročelnika Upravnog odjela za 
gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu, 
a uz prethodno očitovanje Sindikata državnih i 
lokalnih službenika i namještenika Republike 
Hrvatske - Sindikalne podružnice Gradske Uprave 
Grada Križevaca, KLASA: 023-01/20-01/0004, 
URBROJ: 2137/02-01/04-20-3 od 16. prosinca 
2020., gradonačelnik Grada Križevaca donio je 
 



 

Redni 

broj 

radnog 

mjesta 

Naziv radnog 

mjesta 

Kategorija 

radnog 

mjesta 

Potkategorija 

R
a

z
in

a
 

Klasifikacijski 

rang 

Broj 

izvršitelja 

6. 
Savjetnik za 

javnu nabavu 
II. Savjetnik  5. 1 

Uvjeti: 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,  

- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 

- komunikacijske vještine, 

- položen državni stručni ispit, 

- poznavanje rada na računalu, 

- poznavanje engleskog jezika. 
 
Opis poslova i postotak utrošenog vremena: 

- radi obračun i isplatu plaća i drugih primanja službenika, namještenika i dužnosnika te naknada 

koje imaju karakter oporezivih primanja i izrađuje sva zakonom propisana izvješća vezana uz plaće 

i naknade……………………………………………………………………………….…….....15% 

- proučava najsloženija pitanja iz područja javne nabave, prati propise iz područja javne nabave, 

rizicima te predlaže koncepte za poboljšanje učinkovitosti sustava javne nabave i upravljanja 

rizicima u Gradu .......................................................................................................................10% 

- priprema i izrađuje plan nabave u suradnji s upravnim tijelima…………………………………...10% 

- koordinira i sudjeluje u izradi dokumentacije potrebne za provođenje postupka javne nabave i 

jednostavne nabave za potrebe Grada, kao i javnih ustanova kojima je Grad osnivač, te trgovačkih 

društava u kojima Grad ima udjele ili dionice, kao i po potrebi kod izvanproračunskih korisnika 

Grada …………………………………………………………………………………..………………15% 

- sudjeluje u provođenju postupka javne nabave i jednostavne nabave za potrebe Grada, kao i javnih 

ustanova kojima je Grad osnivač, te trgovačkih društava u kojima županija ima udjele ili dionice, 

kao i po potrebi kod izvanproračunskih korisnika Grada ……………………….……....15% 

- priprema izvješća o javnoj nabavi, izrađuje nacrte akata iz područja javne nabave i ugovora o javnoj 

nabavi, vodi evidencije javne nabave, čuva primljena jamstva na propisan način i vodi evidenciju 

primljenih jamstava…………………………………………………………………...…..10% 

- prikuplja podatke o utvrđenim rizicima i evidentira ih u registar rizika, te ažurira registar rizika i 

izvještava o tome …………………………………………………………..………………………..…5% 

- sudjeluje u radu tima za uvođenje odgovarajućeg sustava kvalitete, prema međunarodnim 

standardima u poslovni sustav Grada…………………………………………...…………..….…....5% 

- sudjeluje u izradi i provođenju programa i projekata čija se provedba sufinancira sredstvima 

EU…….................................................................................................................................….10%  

- obavlja i druge poslove koje mu odredi pročelnik…………………………………..………………..5% 

 
Složenost poslova: 

- suradnja u izradi akata iz djelokruga Upravnoga odjela, rješavanje složenih upravnih i drugih 

predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor pročelnika, 

Samostalnost u radu: 

- rad uz češći nadzor te opće i specifične upute pročelnika, 
Stupanj odgovornosti: 

- odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda 

rada te provedbu pojedinačnih odluka, 
Stupanj suradnje: 

- kontakti unutar i izvan Upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 

 

 

 

 

 

 



 

Članak 2. 

Ove Izmjene Pravilnika stupaju na snagu 

prvog dana od dana donošenja i objavit će se u 

„Službenom vjesniku Grada Križevaca“. 

 
KLASA: 023-01/20-01/0004 
URBROJ: 2137/02-04/01-20-4 
Križevci, 16. prosinca 2020. 
 

GRADONAČELNIK 
Mario Rajn 

 
7. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17. 
i 98/19) i članka 17. stavka 1. podstavka 4. Statuta 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca 
(„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj: 11/20) 
gradonačelnik Grada Križevaca donio je 
 

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 
Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim 
primanjima radnika Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Križevaca 
 

Članak 1. 

Vatrogasnom vijeću Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Križevaca daje se prethodna 

suglasnost na donošenje Pravilnika o plaćama, 

naknadama plaća i drugim primanjima radnika Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, prilog kojega 

je Popis radnih mjesta s koeficijentima složenosti 

radnih mjesta Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Križevaca, a prema prijedlogu Vatrogasnog vijeća 

Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca 

sadržanom u zahtjevu, broj: 2137/02-05-20-206, od 

22. prosinca 2020. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Grada Križevaca“. 
 
KLASA: 214-01/20-01/0012 
URBROJ: 2137/02-01/3-20-2 
Križevci, 23. prosinca 2020. 
 

GRADONAČELNIK 
Mario Rajn 

 
8. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17. 
i 98/19) i članka 17. stavka 1. podstavka 2. Statuta 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca 

(„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj: 11/20) 
gradonačelnik Grada Križevaca donio je 
 

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca 

 
Članak 1. 

Vatrogasnom vijeću Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Križevaca daje se prethodna 

suglasnost na donošenje Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Križevaca, prema prijedlogu Vatrogasnog 

vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca 

sadržanom u zahtjevu, broj: 2137/02-05-20-206, od 

22. prosinca 2020. 
 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku 

Grada Križevaca. 
 
KLASA: 214-01/20-01/0012 
URBROJ: 2137/02-01/3-20-3  
Križevci, 23. prosinca 2020. 
 

GRADONAČELNIK 
Mario Rajn 

 
9. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17. 
i 98/19) i članka 17. stavka 1. podstavka 3. Statuta 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca 
(„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj: 11/20) 
gradonačelnik Grada Križevaca donio je 
 

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 
Pravilnik o radu Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Križevaca 
 

Članak 1. 

Vatrogasnom vijeću Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Križevaca daje se prethodna 

suglasnost na donošenje Pravilnika o radu Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, prema 

prijedlogu Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Križevaca sadržanom u zahtjevu, 

broj: 2137/02-05-20-206, od 22. prosinca 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku 

Grada Križevaca. 

 
KLASA: 214-01/20-01/0012 
URBROJ: 2137/02-01/3-20-4  
Križevci, 23. prosinca 2020. 
 

GRADONAČELNIK 
Mario Rajn 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Službeni vjesnik Grada Križevaca", glasilo Grada Križevaca 
Izdavač: Grad Križevci, 

Glavni i odgovorni urednik: Sandra Vuketić, dipl.iur., 48260 Križevci, 
Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, telefon: 048/681-411, Tisak: Grad Križevci. 

Pretplata za 2021. godinu iznosi 100,00 kuna, a uplaćuje se u korist računa broj: 
HR9024020061821400000 Grad Križevci, poziv na broj 68 7706 - OIB 


