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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj:
4/09., 1/13., 1/16., 1/18, 3/18. – pročišćeni tekst,
3/20. i 1/21), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 6.
sjednici održanoj 27. siječnja 2022. donijelo je
Odluku o predlaganju kandidata za izbor
direktora Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci
I.
Gradsko vijeće Grada Križevaca predlaže
Skupštini trgovačkog društva Komunalno poduzeće
d.o.o. Križevci da za direktora trgovačkog društva
Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci na mandat od 4
godine imenuje Martina Kozjaka iz naselja Špiranec,
Špiranec 29.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 024-01/22-01/0001
URBROJ: 2137-02-01/3-22-10
Križevci, 27. siječnja 2022.
PREDSJEDNIK
Igor Frbežar
2.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj:
4/09., 1/13., 1/16., 1/18, 3/18. – pročišćeni tekst,
3/20. i 1/21), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 6.
sjednici održanoj 27. siječnja 2022. donijelo je

3.
Na temelju članka 98. stavka 3. Zakon o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,
90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,
07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 18. Statuta
Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada
Križevaca“, broj: 4/09, 1/13 i 1/16, 1/18. i 3/18 –
pročišćeni tekst, 3/20. i 1/21), Gradsko vijeće Grada
Križevaca, na 6. sjednici, održanoj 27. siječnja 2022.
donijelo je
Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu
Odluku o I. izmjenama i dopunama Statuta
Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci
I.
Daje se suglasnost na Statutarnu Odluku o I.
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
„Vladimir Nazor“ Križevci, KLASA: 012-03/21-02/01,
URBROJ: 2137-43-03-21-1, od 29. prosinca 2021..
II.
Statutarna Odluku o I. izmjenama i dopunama
Statuta Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci iz
točke I. prilaže se ovom Zaključku i njegov je sastavni
dio.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Grada
Križevaca“.
KLASA: 024-01/22-01/0001
URBROJ: 2137-02-01/3-22-14
U Križevcima, 27. siječnja 2022.

Odluku o predlaganju kandidata za izbor
direktorice Križevačkog poduzetničkog centra
d.o.o. Križevci
I.
Gradsko vijeće Grada Križevaca predlaže
Skupštini trgovačkog društva Križevački poduzetnički
centar d.o.o. Križevci da za direktoricu trgovačkog
društva Križevački poduzetnički centar d.o.o. na
mandat od 4 godine imenuje Jelenu Velić iz
Križevaca, Ulica Dragutina Lambla 25.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 024-01/22-01/0001
URBROJ: 2137-02-01/3-22-15
Križevci, 27. siječnja 2022.
PREDSJEDNIK
Igor Frbežar
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PREDSJEDNIK
Igor Frbežar
4.
Na temelju članka 86. i članka 87. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13,
65/17 i 114/18) 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 Križevaca na 6. sjednici održanoj 27. siječnja
2022. donijelo je
Odluku o izradi VI. izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana grada Križevaca
Članak 1.
Odlukom o izradi VI. Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana grada Križevaca (u
daljnjem tekstu: Odluka) započinje postupak izrade
VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana
grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca”
broj 3/05, 1/07, 1/09, 6/1 1, 8/11.- ispravak, 4/14,
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7/17, 7/20 i 8/20 – pročišćeni tekst ), (u daljnjem
tekstu: ID GUP-a).
I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG
URBANISTIČKOG PLANA GRADA KRIŽEVACA
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje ID GUPa je Zakon o prostornom uređenju „Narodne novine”
br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 (u daljnjem
tekstu: Zakon), sukladno kojem je definiran način
izrade i donošenja izmjena i dopuna prostornih
planova, a koje je u nadležnosti jedinica lokalne
samouprave, kao i nadležnost Gradskog vijeća
Grada Križevaca za njihovo donošenje.
II. RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA
GUP-a
Članak 3.
Razlozi za pokretanje postupka izrade i
donošenja ID GUP-a proizlaze iz potrebe:
- izmjene namjene pojedinih lokacija kako bi se
omogućila neposredna realizacija strateških
projekata Grada Križevaca,
- otklanjanja neusklađenosti u grafičkom dijela
GUP-a – „Korištenje i namjena prostora“ na
pojedinim lokacijama, a koje su proizašle iz
tehničkih grešaka uzrokovanih korištenjem
neažuriranih katastarskih i drugih podloga u izradi
posljednjih ID GUP-a,
- usklađenje s prostornim planovima više razine, a
njihova se primjena odražava na prostorno
planiranje i provedbu dokumenata prostornog
uređenja — podaci od tijela s javnim ovlastima
prikupit će se slanjem upita za zahtjeve za izradu
prostornog plana, sukladno članku 90. Zakona,
- korekcije pojedinih lokacija/ zona prema
pojedinačnim zahtjevima i potrebama investitora i
građana koji su u skladu sa strateškim
opredjeljenjima Grada Križevaca te,
- usklađenje sa stvarnim izvedenim stanjima na
parcelama u pojedinim zonama, kao i prema
smjernicama razvoja Grada Križevaca.
III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA GUP-a
Članak 4.
Obuhvat ID GUP-a odnosi se na područje
obuhvata GUP-a Grada Križevaca.
Kroz sam postupak provedbe ID GUP-a
ukazat će se na eventualne izmjene i dopune
kartografskih prikaza te ostali mogući zahtjevi za koje
se utvrdi stručna opravdanost.
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Granice obuhvata GUP-a grada Križevaca
ostaju jednake.
IV. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU
IZMJENA I DOPUNA GUP-a
Članak 5.
Posljednje, V. izmjene i dopune GUP-a grada
Križevaca izrađene su 2020. godine i to iz razloga
cjelovitih izmjena i dopuna Odredbi za provođenje u
svrhu
otklanjanja
unutarnjih
neusklađenosti
tekstualnog i grafičkog dijela GUP-a, zatim
usklađenje sa zakonskim propisima koji se odnose
na prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gospodarenje
otpadom, usklađenje Generalnog urbanističkog
plana sa stvarnim stanjem u prostoru, kao i
osiguranje
mogućnosti
proširenja
pojedinih
postojećih gospodarskih djelatnosti.
U razdoblju od donošenja posljednje ID GUPa došlo je do određenih promjena nastalih uslijed
pandemije korona virusa, a koje imaju za posljedicu
određene korekcije u trendovima razvoja, odnosno u
strateškim opredjeljenjima Grada, uslijed čega je
potrebno revidirati dijelove plana namjene površina
te uvjete načina gradnje, prije svega u kartografskim
prikazima.
U razdoblju primjene GUP-a grada Križevaca
uočeni su manji pojedinačni nedostaci koji su prije
svega
rezultat
stručno
tehničkih
propusta
uzrokovanih neadekvatnim geodetsko-katastarskim
podlogama na kojima su izrađivane posljednje ID
GUP-a.
Odredbe za provođenje potrebno je u
korigirati samo u obzirom na navedene izmjene i
dopune, te eventualno sukladno zahtjevima tijela s
javnim ovlastima te ostalim zahtjevima za koje se
utvrdi stručna opravdanost za provođenjem.
V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
IZMJENA I DOPUNA GUP-a
Članak 6.
Cilj izrade ID GUP-a je izmjena namjene
površina te s tim povezanih uvjeta uređenja unutar
prostornih cjelina određenih ovom Odlukom o izradi
u grafičkom dijelu Plana, a ujedno i dijelova Odredbi
za provođenje koje su povezane uz te izmjene i
dopune.
Ciljevi i programska polazišta po prostornim
cjelinama su:
1. Prostorna cjelina – promjena namjene uz Potočku
ulicu na k.č.br. 765/1 iz namjene R1/T u namjenu
D5 čime bi se omogućila realizacija projekta
izgradnje osnovne škole;
2. Prostorna cjelina – promjena namjene na k.č.br.
1782 i 1783/1 iz M1 u M2 u svrhu realizacije
projekta izgradnje nove zgrade Veterinarskog
zavoda.
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3. Prostorna cjelina - promjena namjene dijela
pretežito stambene zone „Posrednji put“ na dijelu
k.č. 1870/1 iz namjene K u namjenu M1 u skladu
s rješenjima parcelacije iz ID UPU-a Posrednji put.
4. Prostorna cjelina – rješavanje problema gradnje
postaje za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom
(benzinska postaja) izuzetne uređenosti na k.č.br.
1738/2, 1738/3, 1738/8 i 1937/2 k.o. Križevci ili
promjenom namjene iz K u I ili izmjenom odredbi
za provedbu koje će definirati izgradnju takvih
građevina unutar namjene K.
5. Prostorna cjelina - promjena namjene u Ulici kralja
Tomislava na k.č. 2013/12 (i druge) iz namjene R
u namjenu IS – pristupna cesta do pogona tvrtke
Radnik; pomak koridora prema stvarnom stanju.
6. Prostorna cjelina – promjena namjene uz Ulicu
Ivana Lepušića 5 na k.č.br. 68/2 iz namjene G u
namjenu Z čime bi se omogućilo korištenje
privatne parcele. U GUP-u iz 2005. godine
također je navedena parcela označena sa Z.
7. Prenamjena prostora – dijelova k.č.br. 4646 i 4647
k.o. Križevci iz namjene Z u namjenu M1 zbog
interesa za gradnju.
8. Prostorna cjelina – promjena načina gradnje na
k.č.br. 1216/1, 1216/2 i 1216/3 na kartografskom
prikazu 4.2. GUP-a. Način gradnje iz obiteljski
način u mješoviti način gradnje.
9. Prostorna cjelina – k.č.br. 2109/2 i 2109/4 iz
namjene I u namjenu I/D zbog interesa gradnje
učeničkog praktikuma za strukovna zanimanja
građevinskih struka.
10.
Promjena namjene dijela parcele – na
predmetnoj k.č.br. 1376 k.o. Križevci iz namjene
M1 u namjenu M2 kao što je i bila prije donošenja
izmjena i dopuna GUP-a 2020..
11.
Izmjena i dopuna u kartografskom prikazu:
„Uvjeti korištenja i područja primjene mjera
uređenja i zaštite“ - Stavljanje izvan snage u
okviru postupka ove ID GUP-a, odnosno brisanje
obuhvata planova:
- Provedbeni plan Zapadna strana Markovićeve
ulice,
Provedbeni plan Istočna strana Markovićeve
ulice
- Provedbeni plan Župetnica
12.
Izmjena i dopuna u kartografskom prikazu:
„Uvjeti korištenja i područja primjene mjera
uređenja i zaštite“ – proširenje obuhvata UPU-a
Kosov Breg u skladu s Programom za izradu
UPU-a; zadržati M1 i uskladiti s već izgrađenim
dijelom obuhvata zone.
13.
Izmjene i dopune odredbi za provedbu plana
u svrhu usklađivanja sa stvarnim stanjem na
terenu, kao i u svrhu jasnije provedbe Plana.
14.
Izmjene i dopune u kartografskom prikazu 1.
„Korištenje i namjena površina“ u dijelu namjene
pod oznakom D6/Z na području Ratarne i to
stavljanje namjene R4 – konjički razvojni centar
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na dio k.č.br.. 13834 i/ili k.č.br. 13829/1 kako bi se
mogao razviti projekt koji inicira Veleučilište
Križevci. Navedene izmjene treba izvršiti u dijelu
Odredbi za provođenje u člancima 21. i 25.
Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom
uređenju ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u
tijeku izrade i donošenja izmjena i dopuna pojave
drugi zahtjevi ili posebni uvjeti koji nisu navedeni u
ciljevima i programskim polazištima, smatrat će se
sukladni ovom članku Odluke uz posebno
obrazloženje.
VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA,
PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA,
ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU
ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA 1 DOPUNA GUPa
Članak 7.
Podatke, planske smjernice i propisane
dokumente dostavit će javnopravna tijela temeljem
dostavljenih zahtjeva i mišljenja.
Za izradu Plana nisu potrebne dodatne
stručne podloge, već je potrebno tijekom izrade
provesti stručna istraživanja i predložiti stručna
rješenja koja će biti u svrhu ostvarenja zadanih
ciljeva i programskih polazišta.
Sukladno ishođenom mišljenju Upravnog
odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša
i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije od
17. siječnja 2022. za ovaj Plan ne treba se provoditi
strateška procjena utjecaja na okoliš.
VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA
Članak 8.
Stručna rješenja za izradu ID GUP-a izradit će
ovlašteni
izrađivač
prostorno-planske
dokumentacije.
VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE
ZA IZRADU IZMJENA 1 DOPUNA GUP-a TE
DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA
KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI
PROSTORNOG PLANA

Članak 9.
Javnopravna tijela i osobe kojima se upućuju
pozivi za izdavanje zahtjeva za izradu ID GUP-a, na
temelju članka 90. Zakona, su:
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MINISTARSTVA 1 UPRAVNA TIJELA
1. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava
za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000
Zagreb
3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva,
lovstva i drvne industrije, Planinska 2a,
4. 10000 Zagreb
5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Trg E.
Kvaternika 6, 43000 Bjelovar
6. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava
koprivničko-križevačka, Trg Eugena Kumičića 18,
48000 Koprivnica
7. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i
zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu
prirode, A. Nemčića 5/1, 48000 Koprivnica
8. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i
zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I. Z.
Dijankovečkog 1 8, 48260 Križevci
DRŽAVNE AGENCIJE I JAVNE USTANOVE
9. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička
cesta 80/VII, 10000 Zagreb
10.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured za zaštitu i spašavanje, Hrvatske
državnosti 7, 48000 Koprivnica
11.
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne
djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10000 Zagreb
12.
Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava
za mali sliv „Česma-Glogovnica”, V. Lisinskog 4a,
43000 Bjelovar
13.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Koprivničkokriževačke županije, Florijanski trg 4/11, 48000
Koprivnica
14.
Zavod za prostorno uređenje Koprivničkokriževačke županije, Florijanski trg 4/1, 48000
Koprivnica
15.
Županijska uprava za ceste Koprivničkokriževačke županije, I. Z. Dijankovečkog 3, 48260
Križevci
TVRTKE ZA GRADNJU 1 UPRAVLJANJE
INFRASTRUKTURNIM SUSTAVIMA
16.
HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12,
10000 Zagreb
17.
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i
strateško planiranje, Vončinina 3. 10000 Zagreb
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18.
HEP d.d.. Hrvatska elektroprivreda, Operater
distribucijskog sustava, Elektra Bjelovar, Petra
Biškupa Vene 5, 43000 Bjelovar
19.
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma
Podružnica Koprivnica. Sumarija Križevci,
Tomislavova 114, 48260 Križevci
20.
Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Drage
Grdenića 7, 48260 Križevci
21.
Vodne usluge d.o.o. Križevci, Drage Grdenića
7, 48260 Križevci
22.
Radnik plin d.o.o.. Tomislavova 45, 48260
Križevci
OSTALI
23.
24.
25.

Gradska četvrt Donji grad
Gradska četvrt Gornji grad
Gradska četvrt Centar

Članak 10.
Rok za dostavu zahtjeva za izradu ID GUP-a
od strane javno pravnih tijela i osoba Nositelju izrade
ID GUP-a je 15 dana od dana primitka poziva za
njihovo izdavanje.
Način postupanja javnopravnih tijela i osoba
iz članka 9. ove Odluke u postupku izdavanja
zahtjeva za izradu prostornog plana propisan je
člancima 90. i 91. Zakona.
IX. PLANIRANI ROK ZA IZRADU ID GUP-a

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Članak 11.
Izrada ID GUP-a dijeli se na više faza i to:
FAZA:
Prikupljanje zahtjeva za izradu ID
GUP-a – 15 dana od dana zaprimanja Odluke s
pozivom na dostavu zahtjeva
FAZA:
Izrada Nacrta prijedloga ID GUP-a 10 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva
FAZA:
Izrada i utvrđivanje prijedloga ID GUPa za javnu raspravu – 5 dana od prihvaćanja
Nacrta prijedloga ID GUP-a od strane Nositelja
izrade
FAZA:
Provedba javne rasprave (8 dana) i
izrada Izvješća o javnoj raspravi – 5 dana od dana
zaprimanja primjedbi i prijedloga
na javnoj
raspravi
FAZA:
Izrada Nacrta konačnog prijedloga ID
GUP-a – 5 dana od usvajanja Izvješća od strane
Nositelja izrade
FAZA:
Utvrđivanje Konačnog prijedloga ID
GUP-a – od strane Gradonačelnika
FAZA:
Usvajanje ID GUP-a i objava u
Službenom vjesniku Grada Križevaca te izrada
Pročišćenog teksta – 5 dana od usvajanja Odluke
o donošenju na Gradskom vijeću
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Članak 12.
Planirani rok završetka izrade ID GUP-a je
svibanj 2022. godine.
Rok se može produljiti u slučaju potrebe
ponavljanja javne rasprave ili iz nekog drugog
opravdanog razloga.
IZVORI FNANCIRANJA IZRADE ID GUP-a
Članak 13.
ID GUP-a grada Križevaca financirat će se iz
Proračuna Grada Križevaca.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Sukladno članku 90. Zakona, ova Odluka
dostavlja se javnopravnim tijelima i osobama
navedenim u članku 9. ove Odluke zajedno s
pozivom za izdavanje zahtjeva za izradu ID GUP-a.
Sukladno članku 86. stavku 5. Zakona, ova se
Odluka dostavlja Zavodu za prostorni razvoj unutar
Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i
državne imovine, a sukladno članku 19. stavku 2.
Uredbe o informacijskom sustavu prostornog
uređenja (”Narodne novine" broj 115/15) Zavodu za
prostorno uređenje Koprivničko - križevačke
županije.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Grada
Križevaca” .
KLASA: 350-02/21-01/0014
URBROJ: 2137-2-03/15-22-14
U Križevcima, 27. siječnja 2022.
PREDSJEDNIK
Igor Frbežar
5.
Na temelju članka 86. - 89. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te 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 Križevaca na
6. sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine donosi
Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja
„Kosov Breg“
OPĆE ODREDBE
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Članak 1.
1) Ovom odlukom određuje se obveza izrade i
donošenja Urbanističkog plana „Kosov Breg“ (u
daljnjem tekstu: Plan).
2) Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i
donošenje, razlozi donošenja, obuhvat, ocjena
stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta,
popis potrebnih strategija, planova, studija i drugih
dokumenata propisanih posebnim zakonima
kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju
zahtjevi za izradu, način pribavljanja stručnih
rješenja, popis javnopravnih tijela određenih
posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu,
te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju
sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu i izvori
financiranja izrade Plana.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
PLANA
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje ove
Odluke temelji se na odredbama članaka 86. - 89.
Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj
153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), a postupak izrade i
donošenja Plana temelji se na odredbama članka 81.
– 113. istog Zakona.
RAZLOZI DONOŠENJA PLANA
Članak 3.
1) Generalnim
urbanističkim
planom
Grada
Križevaca, V. izmjene i dopune („Službeni vjesnik
Grada Križevaca“, broj 3/05, 1/07, 1/09, 6/11, 8/11
– ispravak, 4/14, 7/17, 7/20 i 8/20 – pročišćeni
tekst) područje „Kosov Breg“ određeno je kao
neizgrađeni i neuređeni dio građevinskog
područja naselja, za kojega se prema Zakonu
obvezno donosi urbanistički plan uređenja.
2) Programom rada Gradonačelnika za 2021. godinu
predviđena je izrada UPU „Kosov Breg“.
OBUHVAT PLANA
Članak 4.
1) Obuhvat Plana određen je planom šireg obuhvata,
Generalnim
urbanističkim
planom
Grada
Križevaca, V. izmjene i dopune („Službeni vjesnik
Grada Križevaca“, broj 3/05, 1/07, 1/09, 6/11, 8/11
– ispravak, 4/14, 7/17, 7/20 i 8/20 – pročišćeni
tekst).
2) Ovom Odlukom se na temelju čl. 89., stavak. 2.
Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine
broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) obuhvat iz
stavka 1 ovog članka korigira na način da se: 1)
na zapadnom dijelu prema stambenim česticama
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uz Ulicu Ivana Gundulića prilagođava katastarskoj
podlozi i stanju u prostoru (granice katastarskih
čestica, neizgrađeni dijelovi građevinskih čestica i
sl.), 2) na jugoistočnom dijelu mu se pridodaje
pojas zaštitnih zelenih površina, do granice
građevinskog područja.
3) Granica obuhvata Plana prikazana je na
kartografskom prikazu koji je sastavni dio ove
Odluke. Površina obuhvata Plana iznosi 42,8 ha
(odnosno 28,5 ha prema GUP-u).
OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
1) Prostor obuhvata je danas u cijelosti neizgrađen i
infrastrukturno neuređen te je gotovo čitav u
poljoprivrednom korištenju. U reljefnom smislu
radi se o brežuljku na 125-153 mnv, blagih padina,
koje se postupno spuštaju prema zapadu, jugu i
istoku otvarajući vizure prema naselju Križevcima
i dijelovima šireg obuhvata. Vrh brežuljka je
zaravnjen, a najveći nagib nalazi se na
sjeverozapadnom dijelu obuhvata prema Cvjetnoj
ulici.
2) Područje je sa sjeverozapadne i sjeveroistočne
strane omeđeno stambenim parcelama uz ulice
(Ivana Gundulića i Koprivnička) dok je južni dio
definiran koridorom željezničke pruge u izgradnji,
ujedno i granicom građevinskog područja naselja
Križevci. Središtem obuhvata po hrptu prolazi
zemljani put, koji se u svojem sjevernom dijelu
prema spoju s Koprivničkom pretvara u stambenu
ulicu (Marijana Detonija) n s nekoliko obiteljskih
kuća. Ove kuće su ujedno i jedine postojeće
zgrade u obuhvatu Plana.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
1) Plan se izrađuje s ciljem realizacije, odnosno
definiranja uvjeta za izgradnju i uređenje
neizgrađenog i neuređenog prostora mješovite
namjene.
2) Programske smjernice za izradu Plana definirane
su člankom 117a. GUP-a, a mogu se sažeti na
sljedeći način:
1. planira se izgradnja stambenih naselja visokog
urbanog standarda što podrazumijeva formiranje
građevnih čestica primjerenih veličina te
formiranje ulične mreže i planiranje infrastrukturne
opremljenosti najvišeg standarda,
2. način gradnje: slobodnostojeći i poluugrađeni;
3. moguća je gradnja obiteljskih i višestambenih
građevina,
4. granične vrijednosti za veličinu i izgrađenost
građevne čestice definirane su člankom 57. GUPa,
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5. udaljenosti od granica čestica definirane su
člankom 59. GUP-a,
6. ukupna visina svih građevina (obiteljskih i
višestambenih) ograničava se na 12 metara (Vm),
odnosno moguće je izgraditi građevine sa
sljedećim etažama: Po+P+2K+Pk, odnosno
Po+S+Pr+1K+Pk.
7. na građevnoj čestici mora se osigurati minimalno
1,5 parkirališno mjesto za svaku stambenu
jedinicu,
8. minimalna površina prirodnog terena je 20%,
9. minimalna površina zelenila je 30%;
10.
ostale namjene u zoni definirati sukladno
odredbama za smještaj gospodarskih i društvenih
djelatnosti;
11.
u sjeverozapadnom dijelu obuhvata UPU-a
potrebno je urediti prostor za vidikovac u skladu s
člankom 92a. ovih Odredbi za provedbu.
i.
na područje vidikovca mora se omogućiti
nesmetani pristup javnosti, tako da se
prilikom izrade urbanističkog plana uređenja
odredi čestice za njegov smještaj s
mogućnošću izgradnje prateće ugostiteljske
građevine na njoj.
ii.
smještaj ugostiteljske građevine treba biti
tako koncipiran da: tlocrtna projekcija
građevine iznosi najviše 100 m2, najveća
visina građevine bude u skladu s lokalnim
uvjetima (E=Pr+Pk) i da se oblikovno
prilagodi okruženju.
12.
unutar zaštitnih zelenih površina južno od
prostora mješovite namjene potrebno je urediti
pojas visoke zelene vegetacije uz željezničku
prugu širine 5 m, dok je preostali dio prostora
namijenjen urbanim (gradskim) vrtovima
3) Programom za izradu Plana, koji je sastavni dio
ove Odluke, određene su dodatna programska
polazišta, koja se mogu sažeti na sljedeći način:
1. integracija područja unutar šireg prostora grada
i.
doprinos kvaliteti prostora grada Križevaca
u pogledu zelenila, javnog prostora,
šetališta, uzgoja hrane, voćnjaka, zelenih
krovova, uštede energije, proizvodnje
energije i slično,
ii.
širenje zelene infrastrukture, jačanje
gospodarstva sadržajem i ponudama,
planiranje centra inovacija i servisnih
sadržaja koji koriste široj zajednici,
iii.
ublažavanje utjecaja klimatskih promjena
(sadnja stabala, zeleni krovovi, vrtovi,
iskorištavanje kišnice, proizvodnja hrane i
energije),
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privlačenje novih stanovnika (perspektivne
vizije i optimistične mogućnosti).
2. koncept urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog
rješenja
i.
namjena površina
1. u kontaktnoj zoni uz ulicu Ivana Gundulića i
Koprivničku ulicu se nalazi stanovanje
obiteljskih kuća,
2. na sjeveroistočnom dijelu područja „Kosov
Breg“ nalazi se zona javnih, društvenih i
poslovnih sadržaja (Institut za futurizam,
poduzetnički inkubator, sportsku dvoranu,
kulturni centar hrane, tržnicu , trgovački
centar, školu i dječji vrtić),
3. na samom vrhu se nalazi trg s parkom i
predviđenim vidikovcem.
4. cijeli južni i istočni dio padine područja
„Kosov Breg“ je predviđen za parkovne
zaštitne površine i voćnjake uz paviljonsku
izgradnju (staklenici, paviljoni, javne terase
- vidikovci…),
ii.
promet i ostala infrastruktura
1. svođenje kolnog prometa na minimum.
2. površine koje se odnose na pješački i
biciklistički promet razvijati kao mrežu koja
prolazi kroz zelenilo.
3. u parkovima razvijati mrežu zemljanih
parkovnih staza.
4. parkirališne površine planirati kombinirano s
arhitektonskim
rješenjima,
djelomično
podzemno, a djelomično kao zazelenjena
parkirna mjesta
5. za sustav grijanja i hlađenja razmotriti opcije
s centralnom toplinskom podstanicom koja
bi koristila biomasu i sunčevu energiju za
zagrijavanje vode i proizvodnju energije,
6. planirati i interne instalacije naselja u vidu
vodovoda za zalijevanje vrtova i parkova
kišnicom iz vodospreme (npr. tjedno pranje
kolnika).
iii.
stambeni sadržaji - suvremena arhitektura
1. kvalitetna orijentacija, otvoren pogled,
zelenilo, vrtovi za uzgoj povrća i bavljenje
poljoprivredom
2. zeleni prohodni krovovi s visokim
izolacijskim svojstvima, koji mogu služiti i za
uzgoj niskog povrća; krovovi s više funkcija:
sakupljanje kišnice, vrtovi, staklenici,
fotonaponski i solarni paneli,
3. velike polunatkrivene terase kao produžetak
dnevnog prostora stana
4. južne fasade: razvijati princip sokratove
kuće, mini vrtovi i zelenilo,
5. sjeverne fasade: razvijati princip sokratove
kuće, staklenici,
6. toplinsku
izolaciju
postavljati
prema
najsuvremenijim pristupima sa što više
prirodnih materijala;
iv.
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7. razvijati stambene prostore sa što više
orijentacija i prirodnim provjetravanjem
iv.
parcele
1. parcele za stambene sadržaje od 2 400 - 3
600 m2
2. dio obaveza je urediti u vrt i voćnjak (20%)
uz ostalo zelenilo (50%)
3. parcele s direktnim pristupom s kolnih,
biciklističkih i pješačkih površina
4. parkiranje djelomično na zazelenjenom
parkingu vani (25%), te u garaži pod
objektom minimalno 75%. Normativ za
potreban broj parkinga je 1.5 GPM/stan
v.
zeleni javni prostori - identitet
1. parkovi, šetališta, staze, perivoji, drvoredi,
voćnjaci, botanički vrt, vrtovi, livade
2. šetališta, biciklističke staze i kolne površine
izvoditi od kamenog opločenja s travnatim
odjeljenjima kao bi se prilaz travnatim
površinama odvijao postepeno
3. oblikovanje horizontalnih javnih površina
bez pravilnih, čvrstih i ravnih linija (prirodno
praćenje terena)
4. urbani vrtovi u neposrednoj blizini
stambenih objekata
vi.
javni, društveni i poslovni sadržaji
1. definirani
položaji
građevina
javne,
društvene i poslovne namjene s prijedlogom
njihovog oblikovanja i uklapanja u okoliš
2. parking smještati podzemno za veće
sadržaje, dok za ostale nadzemno na
zelenim mjestima
3. ekološki principi
i.
smanjenje štetnih emisija
ii.
regeneracija ruralnih prostora
iii.
optimizacija potrošnje vode
iv.
zelene površine koje umanjuju zagrijavanje
površina te osiguravaju više pješačke i
biciklističke komunikacije
v.
primjena postojećih tehnoloških dosega u
arhitektonskim rješenjima (npr. građenje
drvetom).
vi.
sadnja
1500
stabala
(sprječavanje
pregrijavanja prostora ljeti i stvaranje
ugodnog ambijenta za život i rad, boravak i
rekreaciju).
vii.
gradnja
kuća koje štede i proizvode
energiju, a parcele osiguravaju prostor za
uzgoj voća i povrća,
viii.
centraliziran sustav grijanja i hlađenja
ix.
sustav iskorištavanja oborinskih voda
(zalijevanje vrtova i parkova, voćnjaka,
travnjaka
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x.

prikupljanje sive vode u spremnike
(zalijevanje sanitarija i pranje vanjskih
površina)
4. vlasništvo i parcelacija
i.
razviti modele i scenarije za kontrolirano i
transparentno pristupiti realizaciji, kako bi se
izbjegao kaotičan i nekontroliran razvoj u
smislu oblikovanja, izgleda i svojstava
budućih građevina.
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA,
STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA
IZRADU PLANA

1)
2)

3)

4)

Članak 7.
Za potrebe izrade Plana izrađen je Program koji je
sastavni dio ove Odluke.
Za potrebe izrade Plana izrađena su / u izradi su
idejna arhitektonska rješenja oglednih stambenih
zgrada sukladno smjernicama definiranim GUPom i Programom.
Za izradu Plana nisu potrebne dodatne stručne
podloge, već je potrebno tijekom izrade provesti
stručna istraživanja i predložiti stručna rješenja
koja će biti u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva i
programskih polazišta.
Sukladno ishođenom mišljenju Upravnog odjela
za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i
zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije od
17. siječnja 2022. za ovaj Plan ne treba se
provoditi strateška procjena utjecaja na okoliš.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
1) Stručna rješenja (izrada elaborata Plana) izradit
će stručni izrađivač koji će biti odabran za izradu,
a na način i po postupku određenom propisima
koji reguliraju to područje.
2) Pribavljanje podataka, planskih smjernica i
propisanih dokumenta provest će Nositelj izrade
Plana putem za to ovlaštenih osoba u suradnji sa
stručnim izrađivačem, a sukladno posebnim
zahtjevima koje će dostaviti javnopravna tijela iz
svog djelokruga rada.
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE
ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, TE DRUGIH
SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI
TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.
1) Sukladno članku 90. Zakona o prostornom
uređenju, potrebno je zatražiti smjernice/zahtjeve
od sljedećih javnopravnih tijela:
1. Ministarstvo
prostornoga
uređenja,
graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike
Austrije 20, Zagreb;
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Radnička cesta 80, Zagreb;
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu
okoliša
Koprivničko-križevačke
županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica;
4. Konzervatorski odjel u Bjelovaru, za područje
Bjelovarsko-bilogorske
i
Koprivničkokriževačke županije, Trg E. Kvaternika 6,
Bjelovar;
5. Policijska uprava koprivničko-križevačka, Trg
Eugena Kumičića 18, Koprivnica;
6. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva
i državne imovine, Ulica Republike Austrije 14,
Zagreb;
7. HAKOM Hrvatska regulatorna agencija za
mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, Zagreb;
8. HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
Trg Svetog Florijana 3, 48260, Križevci;
9. Hrvatske vode, Vodne usluge d.o.o., Donji
Cubinec 30a, 48260, Križevci;
10. Zavod za prostorno uređenje Koprivničkokriževačke županije, Florijanski trg 4,
Koprivnica;
11. Županijska uprava za ceste, I. Z.
Dijankovečkog 3., Križevci;
12. Koprivničke
vode
d.o.o.,
Sustav
vodoopskrbe, Mosna ulica 15A, 48000
Koprivnica;
13. Komunalno poduzeće d.o.o., Ul. Drage
Grdenića 7, Križevci.
2) Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom
uređenju ili drugog zakona ili pod zakonskog akta,
u tijeku izrade i donošenja Plana, pojavi potreba
drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se
sukladnim ovom članku Odluke uz posebno
obrazloženje.
3) Gore navedena tijela i osobe dužni su svoje
zahtjeve za izradu Plana dostaviti u roku od 30
dana od zaprimanja Odluke o izradi.
ROK ZA IZRADU PLANA
Članak 10.
1) Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i
donošenja Plana po fazama, kako slijedi:
1. nacrt prijedloga Plana:
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i.

prva verzija: 40 radnih dana od dostave
zahtjeva za izradu Plana od strane
javnopravnih tijela,
ii. konačna verzija: 10 radnih dana od dostave
primjedbi od strane Nositelja izrade Plana,
2. prijedlog Plana za javnu raspravu: 5 radnih dana
nakon utvrđivanja prijedloga Plana od strane
Gradonačelnika,
3. izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog
prijedloga Plana:
i. prva verzija: 10 radnih dana od dostave svih
primjedbi s javne rasprave,
ii. konačna verzija: 5 radnih dana od dostave
primjedbi od strane Nositelja izrade Plana,
4. konačni prijedlog Plana s nacrtom odluke o
donošenju Plana: 2 dana od utvrđivanja prijedloga
Plana od strane Gradonačelnika
5. elaborat usvojenog Plana: 5 dana od objave u
službenom glasilu.
2) Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u
rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja
trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno
ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.
Navedenim se ne mogu mijenjati rokovi određeni
Zakonom o prostornom uređenju.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 11.
Financiranje izrade Plana osigurat će se iz
proračuna Grada Križevaca.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Nositelj izrade Plana obvezuje se da u roku
od najmanje 15 dana od dana objave Odluke:
1. sukladno članku 88. Zakona o prostornom
uređenju, obavijesti javnost o izradi,
2. dostaviti Odluku javnopravnim tijelima iz članka 9.
ove Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva za
izradu Plana.
Članak 13.
1) Provedba ove Odluke povjerava se nositelju
izrade Plana, Upravnom odjelu za proračun i
financije, komunalni sustav i prostorno planiranje
Grada Križevaca.
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2) Nositelja izrade Plana obvezuje se sukladno
članku 81. Zakona o prostornom uređenju, voditi
službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja
Plana.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službeni vjesnik Grada Križevaca“.
KLASA: 350-02/21-01/0005
URBROJ: 2137-2-03/15-22-9
U Križevcima, 27. siječnja 2022.
PREDSJEDNIK
Igor Frbežar
6.
Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj
20/18., 115/18. i 98/19), članka 18. Statuta Grada
Križevaca(Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj
4/09., 1/13., 1/16., i 1/18. – pročišćeni tekst) i Odluke
o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Križevaca KLASA: 32002/21-02/005, URBROJ: 2137/02-04/1-21-1 od 21.
srpnja 2021., Gradsko vijeće Grada Križevaca na 6.
sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine, donijelo
je
Odluku o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije
ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Križevaca za k.o. Carevdar, Cubinec,
Dubovec, Erdovec, Glogovnica, Kloštar
Vojakovački, Križevci, Osijek Vojakovački,
Potočec, Raven, Ruševac, Sveta Helena i
Vojakovac
I.
U Odluci o izboru najpovoljnije ponude za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Križevaca za
k.o. Carevdar, Cubinec, Dubovec, Erdovec,
Glogovnica, Kloštar Vojakovački, Križevci, Osijek
Vojakovački, Potočec, Raven, Ruševac, Sveta
Helena i Vojakovac, KLASA: 320-01/21-02/0005,
URBROJ: 2137/02-04/1-21-40 od 16. prosinca 2021.
godine (u daljnjem tekstu: Odluka), redni broj 71
mijenja se i glasi:
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Početna
cijena

Ponuđena
cijena

6.706,42

7

13.412,84

Površina ha
189447,00

6

ORANICA

Kultura

Kat. općina

11

5

Ruševac

KRIŽEVCI

10

Kat.čest.
br.

94914725907

9

4

572

OPG
MILENKO
IŠTVANOVIĆ

71.

8

Adresa

OIB
3

RUŠEVAC 13

Prezime i
ime/Naziv
podnositelja
2

Mjesto

Red
br.
1

II.
Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Županije i suglasnosti Ministarstva na ovu Odluku te po
sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno
mišljenje, gradonačelnik Grada Križevaca i Milenko Ištvanović sklapaju ugovor o zakupu.
III.
U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.
IV.
Ova Odluka objavit će su u „Službenom vjesniku Grada Križevaca“.
KLASA: 320-01/21-02/0005
URBROJ: 2137-2-04/2-22-45
U Križevcima, 27. siječnja 2022.
PREDSJEDNIK
Igor Frbežar
7.
Na temelju članka 107. i 109. Zakona o
cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13,54/13,
148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) i članka 18. Statuta
Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj: 4/09., 1/13., 1/16., 1/18, 3/18, 3/20. i
1/21), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 6. sjednici
održanoj 27. siječanj 2022. donijelo je

I.
U
Jedinstvenoj
bazi
podataka
o
nerazvrstanim cestama Grada Križevaca, koja je
sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama na
području Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada
Križevaca“, broj 5/16. i 5/20) (u daljnjem tekstu:
Jedinstvena baza), dodaje se novi redak koji glasi:

Odluku o dopuni Jedinstvene baze podataka o
nerazvrstanim cestama Grada Križevaca

NC01/341

8788

628,74

170,00

170,00

Javno dobro u općoj
uporabi kao vlasništvo
Grada Križevaca.

II.
Dopunom iz točke I. u Jedinstvenoj bazi mijenjaju se podatci ukupne duljine u metrima NC01, koji
glase:
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UKUPNA DULJINA u metrima NC01:

116.699,40

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca".
KLASA: 340-01/22-01/0004
URBROJ: 2137-2-03/10-22-1
Križevci, 27. siječnja 2022.

33.280,17

55.208,83

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca".
KLASA: 024-01/22-01/0001
URBROJ: 2137-02-01/3-22-12
Križevci, 27. siječnja 2022.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

8.
Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
("Narodne novine", broj: 29/19 i 98/19) te članka 18.
Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj: 4/09., 1/13., 1/16., 1/18, 3/18. –
pročišćeni tekst, 3/20. i 1/21), Gradsko vijeće Grada
Križevaca na 6. sjednici održanoj 27. siječnja 2022.
donijelo je
Odluku izmjeni Odluke o raspoređivanju
sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s lista grupe birača,
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Križevaca
za 2022. godinu
Članak 1.
U Odluci o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i članova izabranih s
lista grupe birača, zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Križevaca za 2022. godinu („Službeni vjesnik
Grada Križevaca“, broj 8/21) u članku 4. stavku 1. u
tablici, podatci koji se odnose na kolonu pod rednim
brojem 4. „Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske“
mijenjaju se i glase
SDP (2 člana, 1
članica)

28.335,30

15.816,32

Uzimajući u obzir izmjenu iz stavka I., u koloni
„SVEUKUPNO“, iznos „99.999,96“ zamjenjuje se
iznosom „99.489,76“.

9.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj:
4/09., 1/13., 1/16., 1/18, 3/18. – pročišćeni tekst,
3/20. i 1/21), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 6.
sjednici održanoj 27. siječnja 2022. donijelo je
Rješenje o razrješenju i imenovanju
potpredsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i
propise
I.
VALERIJA GOLUBIĆ razrješuje se dužnosti
potpredsjednice Odbora za Statut, Poslovnik i
propise Gradskog vijeća Grada Križevaca.
II.
MATEJA
VRBEK
imenuje
se
potpredsjednicom Odbora za Statut, Poslovnik i
propise Gradskog vijeća Grada Križevaca.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave
u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 024-01/22-01/0001
URBROJ: 2137-02-01/3-22-13
Križevci, 27. siječnja 2022.
PREDSJEDNIK
Igor Frbežar
10.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj:
4/09., 1/13., 1/16., 1/18, 3/18. – pročišćeni tekst,
3/20. i 1/21), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 6.
sjednici održanoj 27. siječnja 2022. donijelo je
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za selo, poljoprivredu, šumarstvo i
ruralni razvoj
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I.
ALEN BARTAKOVIĆ razrješuje se dužnosti
člana Odbora za selo, poljoprivredu, šumarstvo i
ruralni razvoj Gradskog vijeća Grada Križevaca.
II.
MARTIN VUJIĆ imenuje se članom Odbora
za selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj
Gradskog vijeća Grada Križevaca.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave
u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 024-01/22-01/0001
URBROJ: 2137-02-01/3-22-16
Križevci, 27. siječnja 2022.
11.
Na temelju članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj:
4/09., 1/13., 1/16., 1/18, 3/18. – pročišćeni tekst,
3/20. i 1/21), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 6.
sjednici održanoj 27. siječnja 2022. donijelo je
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za izbor i imenovanja
I.
VALERIJA GOLUBIĆ razrješuje se dužnosti
članice Odbora za izbor i imenovanja Gradskog
vijeća Grada Križevaca.
II.
DEJAN PERNJAK imenuje se članom
Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada
Križevaca.

3/20. i 1/21), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 6.
sjednici održanoj 27. siječnja 2022. donijelo je
Odluku o predlaganju razrješenja člana
Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodne
usluge d.o.o. Križevci
I.
Gradsko vijeće Grada Križevaca predlaže
Skupštini trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o.
Križevci da razriješi dužnosti člana Nadzornog
odbora Matu Devčića iz Križevaca Ulica Franje
Račkoga 9; OIB: 26252499047.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 024-01/22-01/0001
URBROJ: 2137-02-01/3-22-17
Križevci, 27. siječnja 2022.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar
13.
Na temelju članka 17. stavka 1. točke 1.
Društvenog ugovora tvrtke Vodne usluge d.o.o.
Križevci (broj javnobilježničke ovjere: OV-4736/17,
od 29. rujna 2017.) i članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj:
4/09., 1/13., 1/16., 1/18., 3/18. – pročišćeni tekst,
3/20. i 1/21), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 6.
sjednici održanoj 27. siječnja 2022. donijelo je
Odluku o predlaganju kandidata za izbor člana
Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodne
usluge d.o.o. Križevci

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave
u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

I.
Gradsko vijeće Grada Križevaca predlaže
Skupštini trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o.
Križevci da za člana Nadzornog odbora izabere:

KLASA: 024-01/22-01/0001
URBROJ: 2137-02-01/3-22-11
Križevci, 27. siječnja 2022.

- Gorana Hrga iz Križevaca, Potočka ulica 163b;
OIB: 59028420018.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar
12.
Na temelju članka 17. stavka 1. točke 1.
Društvenog ugovora tvrtke Vodne usluge d.o.o.
Križevci (broj javnobilježničke ovjere: OV-4736/17,
od 29. rujna 2017.) i članka 18. Statuta Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj:
4/09., 1/13., 1/16., 1/18., 3/18. – pročišćeni tekst,
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II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Križevaca".
KLASA: 024-01/22-01/0001
URBROJ: 2137-02-01/3-22-20
Križevci, 27. siječnja 2022.

Odluku o imenovanju Koordinatora i osnivanju
Radne skupine za izradu prijave za stjecanje
certifikata „Grad za mlade“

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

AKTI GRADONAČELNIKA
1.
Na temelju članka 42. i 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) i članka 27. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09.,
1/13., 1/16., 1/18., 3/18. – pročišćeni tekst, 3/20. i
1/21), gradonačelnik Grada donio je
Odluku o pokretanju postupka prijave i
kandidature za dobivanje certifikata „Grad za
mlade“
I.
Pokreće se postupak prijave i kandidature za
dobivanje certifikata “Grad za mlade“ temeljem
objavljenog Javnog poziva za podnošenje prijedloga
za dodjelu certifikata Udruge gradova u Republici
Hrvatskoj od 17. siječnja 2022. godine.
II.
Posebnom odlukom imenovat će se
koordinator prijave Grada za dobivanje certifikata
“Grad za mlade“.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Križevci“.
KLASA: 024-01/22-01/0002
URBROJ: 2137-02-01/1-22-1
U Križevcima, 17. siječnja 2022.
GRADONAČELNIK
Mario Rajn
2.
Na temelju članka 42. i 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,
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98/19 i 144/20) i članka 27. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09.,
1/13., 1/16., 1/18., 3/18. - pročišćeni tekst, 3/20. i
1/21), gradonačelnik Grada donio je

I.
Ovom Odlukom imenuje se Koordinator za
izradu prijave Grada Križevaca za stjecanje
certifikata “Grad za mlade“ i osniva Radna skupina
za izradu prijave za stjecanje certifikata “Grad za
mlade“.
Koordinator
II.
Dragutin Andrić, Stručni suradnik za poslove
gradonačelnika u Upravnom odjelu za pravne i opće
poslove, imenuje se Koordinatorom za izradu prijave
Grada Križevaca za stjecanje certifikata „Grad za
mlade“.
III.
Koordinator iz točke II. ove Odluke zadužen
je za izradu prijave, koordiniranje aktivnosti radne
skupine za izradu prijave, komunikaciju s Udrugom
gradova u Republici Hrvatskoj kao organizatorom
postupka certificiranja te sve druge aktivnosti vezane
uz postupak prijave.
Radna skupina
IV.
Osniva se Radna skupina za izradu prijave za
stjecanje certifikata „Grad za mlade“.
V.
Zadaci Radne skupine iz točke IV. ove Odluke
su pomoć Koordinatoru u pripremi prijave po
pojedinom stručnom području, pribavljanje potrebne
dokumentacije te drugi poslovi nalogu koordinatora u
vezi s prijavom.
VI.
U radnu skupinu imenuju se pročelnik Grada
Križevaca, tri službenice Grada Križevaca i dva
predstavnika Savjeta mladih Grada Križevaca, i to:
1. Sanja Čavić, službenica Grada Križevaca, za
predsjednicu,
2. Sandro Novosel, pročelnik u Gradu Križevcima,
za zamjenika predsjednice
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3. Melita Horvat, službenica Grada Križevaca, za
članicu,
4. Dijana Marković, službenica Grada Križevaca, za
članicu
5. Antonio Sirovec, član Savjeta mladih Grada
Križevaca, za člana i
6. Marko Martinčević, član Savjeta mladih Grada
Križevaca, za člana.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Križevaca“.

U rad radne skupine prema potrebi mogu se
uključiti i drugi predstavnici prema procjeni
Koordinatora, poput predstavnika udruga građana
koje se bave pitanjima iz djelokruga mladih.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn

VII.
Zadužuju se pročelnici upravnih odjela da
prema zahtjevu Koordinatora ili predsjednice Radne
skupine dostavljaju potrebne podatke, informacije i
dokumentaciju te daju mišljenja u pogledu pitanja i
zahtjeva koji bi se mogli pojaviti u postupku .

KLASA: 024-01/22-01/0002
URBROJ: 2137-02-01/1-22-2
U Križevcima, 17. siječnja 2022.

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
donosi
Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za
izračun plaća radnika u ustanovama kojima je
osnivač Grad Križevci
I.
U Odluci o utvrđivanju mjerila za izračun
plaća radnika u ustanovama u kojima je osnivač Grad
Križevci („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj
1/11 i 7/18, dalje u tekstu: Odluka), točka II. mijenja
se i glasi:
„II.
Osnovni koeficijenti složenosti poslova po
ustanovama utvrđuju se u sljedećim vrijednostima:

Naziv radnog mjesta

Stručna sprema

Koeficijent

Gradska knjižnica „Franjo Marković“ Križevci
Viši/a knjižničar/ka

VSS

1,42

Knjižničar/ka

VSS

1,32

Knjižničarski/a suradnik/ca

VŠS

1,12

Knjižničarski/a suradnik/ca – odgajatelj/ica

VŠS

1,12

SSS

0,97

SSS

0,97

Knjižničarski/a tehničar/ka
Knjižničarski/a tehničar/ka –Vozač/ica bibliokombija
Spremač/ica-dostavljač/ica

NSS

0,77

Gradski muzej Križevci
Muzejski/a savjetnik/ca

VSS

1,52

Viši/a kustos/ica

VSS

1,42

Kustos/ica

VSS

1,32

Pomoćni/a radnik/ca

NSS

0,77

Pučko otvoreno učilište Križevci
Računovođa
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1,07
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Stručni/a suradnik/ca za programe u obrazovanju i kulturi

VSS

1,32

Referent/ica za opće poslove i vođenje dvorana

SSS

0,97

Spremač/ica-dostavljač/ica

Ostale
nepromijenjene.

II.
odredbe

iz

Odluke

NSS

ostaju

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja a bit će objavljena u „Službenom vjesniku
Grada Križevaca“.
KLASA: 120-01/22-01/0001
URBROJ: 2137-2-02/1-22-1
U Križevcima, 27. siječnja 2022.
GRADONAČELNIK
Mario Rajn
4.
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
donosi
Rješenje o utvrđivanju osnovne plaće
ravnateljima ustanova u kulturi na području
Grada Križevaca
I.
Ravnateljima ustanova u kulturi i to:
a) Gradske knjižnice „Franjo Marković“
Križevci,
b) Gradskog muzeja Križevci i
c) Pučkog otvorenog učilišta Križevci,
utvrđuje se osnovna plaća za vrijeme
obavljanja spomenutih dužnosti, i to tako da plaću
čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog
mjesta i osnovice čiji je iznos utvrđen Odlukom o
visini osnovice za izračun plaće državnih službenika
i namještenika i službenika i namještenika u javnim
službama koju donosi Vlada Republike Hrvatske, a
na način i prema rokovima utvrđenim tom Odlukom.
II.
Sukladno kriterijima iz točke I. ovog Rješenja,
određuje se koeficijent složenosti poslova radnog
mjesta svih ravnatelja i to 1,75.
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0,77“

III.
Plaća ravnateljima uvećava se za 0,5 % za
svaku navršenu godinu radnog staža dok ostala
prava i obveze ravnatelji ostvaruju sukladno
odredbama Kolektivnog ugovora za zaposlenike u
ustanovama kulture Grada Križevaca.
IV.
Sredstva za isplatu plaća osiguravaju se u
financijskom planu ustanova u kulturi, na izvoru 11.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje
vrijediti Rješenje o utvrđivanju osnovne plaće
ravnateljima ustanova u kulturi na području Grada
Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj
1/08).
VI.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Križevaca“.
KLASA: 120-01/22-01/0002
URBROJ: 2137-2-02/1-22-1
U Križevcima, 27. siječnja 2022.
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
utvrdio je
Plan prijma u službu u upravna tijela Grada
Križevaca
I.
Ovim Planom prijma u službu u upravna tijela
Grada Križevaca za 2022. 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 2022. godinu.

Službeni vjesnik Grada Križevaca
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II.
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu u
upravnim tijelima Grada Križevaca sistematizirana su
ukupno 33 radna mjesta s 29 izvršitelja.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
upravnim tijelima Grada Križevaca na dan 7. siječnja
2022. godine, je kako slijedi:
Upravni odjel za pravne i opće poslove
- utvrđeno 8 radnih mjesta, popunjeno 8 radnih
mjesta s 8 izvršitelja

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: 110-02/22-01/0001
URBROJ: 2137-02-01/1-21-1
Križevci, 7. siječnja 2022.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu,
sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i
turizam
- utvrđeno 4 radna mjesta, popunjena 4 radnih
mjesta s 4 izvršitelja

GRADONAČELNIK
Mario Rajn

Upravni
odjel
za
komunalno
gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
- utvrđeno 9 radna mjesta, popunjeno 7 radnih
mjesta sa 7 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 2022.
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 2022. 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.
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"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 2022. godinu iznosi 100,00 kuna, a uplaćuje se u korist računa broj:
HR9024020061821400000 Grad Križevci, poziv na broj 68 7706 - OIB

