
SLUŽBENI VJESNIK
GRADA KRIŽEVACA

Godina XVI Križevci, 30. prosinca 2010. KAZALO

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

ODLUKE

Odluka o komunalnim djelatnostima koje 
se mogu obavljati na temelju koncesije na 
području Grada Križevaca, broj 1, str, 1

Odluka o uvjetima, mjerilima te postupku za 
davanje u najam stanova u vlasništvu Grada 
Križevaca, broj 1, str. 6

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih
odbora i vijeća gradskih četvrti na području 
Grada Križevaca, broj 1, str. 12

Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu
upravnih tijela Grada Križevaca, broj 1, str. 22

Odluka o raspisivanju javnog natječaja 
za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Grada Križevaca za katastarske općine
Apatovec, Carevdar, Cubinec, Đurđic, 
Glogovnica, KloštarVojakovački, Osijek 
Vojakovački, Potočec, Raven i Vojakovac
(broj 1.), broj 1, str. 22

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada 
Križevaca (broj 1.), broj 1, str. 26

Odluka o izmjenama i dopunama Plana
zaštite od požara i tehnološke eksplozije 
Grada Križevaca, broj 1, str. 30

Odluka o uređenju prometa na području
Grada Križevaca, broj 2, str. 205

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim 
i izgubljenim životinjama, broj 2, str. 214

Odluku o izradi detaljnog plana uređenja 
“Posrednji put”, broj 2, str. 218
      
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada 
Križevaca, broj 2, str. 223            

Prijedlog  Mreže osnovnih škola kojima je 
osnivač Grad Križevci, broj 2, str. 224

Odluka o organizaciji i načinu naplate 
parkiranja te premještanju i blokiranju vozila 
na području Grada Križevaca, broj 3, str. 241  
  

Odluka o izradi  II. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Križevaca, 
broj 3, str. 246

Odluku o izradi I. izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja gospodarske 
zone “Gornji Čret”, broj 3, str. 249

Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima 
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 
Grada Križevaca, broj 3, str. 253

Odluka o naknadi za rad zamjenika 
gradonačelnika koji dužnost obnaša bez
zasnivanja radnog odnosa u Gradu Križevcima, 
broj 3, str. 254
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Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 
za osnivanje prava građenja u objektu bivše 
Vojarne u Križevcima, broj 3, str. 254

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Križevaca za 2010. godinu, 
broj 4, str. 315

Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada 
Križevaca kod Privredne banke  Zagreb d.d., 
broj 4, str. 315

Odluka o izmjeni Odluke o priključenju 
na komunalnu infrastrukturu za opskrbu
pitkom vodom i odvodnju  otpadnih i
oborinskih voda na  području Grada Križevaca,
broj 4, str. 316

Odluka o davanju na korištenje Gradskoj 
knjižnici “Franjo Marković”Križevci zgrade 
bivšeg Doma HV-a u Križevcima, broj 4, str. 316

Odluka o obavljanju auto taksi prijevoza na 
području Grada Križevaca, broj 5, str. 391

Odluka o koefi cijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika u  upravnim
tijelima Grada Križevaca, broj 5, str. 395

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
za dodjelu  jedne koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti organizacije parkiranja 
na području Grada Križevaca, broj 5, str. 396

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
za dodjelu dvije koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na 
području Grada Križevaca, broj 5, str. 397

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu
Grada Križevaca (stara tržnica), broj 5, str. 398

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu 
Grada Križevaca u Ulici Nikole Tesle,
broj 5, str. 399

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada 
Križevaca  (broj 2.), broj 5, str. 400

Odluka o komunalnim djelatnostima na 
području Grada Križevaca, broj 7, str. 503

Odluka o obvezatnom korištenju komunalne 
usluge održavanja čistoće u dijelu koji se 
odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog
otpada, broj 7, str. 507

Odluka o izvršavanju Proračun Grada 
Križevaca za 2011. godinu, broj 8, str. 602

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Grada 
Križevaca, broj 8, str. 656 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja 
za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Grada Križevaca za katastarske općine:
Apatovec, Bojnikovec, Cubinec, Đurđic, Ma-
rinovec, Potočec, Raven, Osijek Vojakovački, 
Špiranec i Vojakovac (broj 2.), broj 8, str. 659

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu 
Grada Križevaca u k.o. Križevci, Svetokriška 
ulica, broj 8, str. 662

PROGRAMI

Program o izmjenama Programa javnih 
potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 
na području Grad Križevaca u 2010. godini, 
broj 4, str. 317

Program o izmjenama Programa javnih potreba 
u osnovnom obrazovanju na području  Grada 
Križevaca u 2010. godini, broj 4, str. 318

Program o izmjenama Programa javnih potreba 
za dodatne programe u srednjim školama 
te učeničkim i studentskim potporama na 
području Grada Križevaca u 2010. godini, 
broj 4, str. 319
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Program o izmjenama Programa javnih potreba u 
kulturi na području Grada Križevaca u 2010. 
godini, broj 4, str. 320

Program o izmjenama Programa javnih 
potreba u športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi 
na području Grada Križevaca u 2010. godini, 
broj 4, str. 325

Program o izmjenama Programa javnih potreba 
u socijalnoj skrbi humanitarnim i ostalim 
udrugama na području Grada Križevaca u 
2010. godini, broj 4, str. 327

Program o izmjenama Programa javnih 
potreba u protupožarnoj zaštiti, civilnoj 
zaštiti i javnoj sigurnosti na području Grada 
Križevaca u 2010. godini, broj 4, str. 330

Program o izmjeni Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada 
Križevaca u 2010. godini, broj 4, str. 331

Program o izmjeni Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infra-strukture 
na području Grada Križevaca u 2010. godini, 
broj 4, str. 333

Program o izmjeni Programa uređenja         
prostora na području Grada Križevaca u 
2010. godini, broj 4, str. 338

Odluka o izmjenama Programa raspolaganja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske  na području Grada 
Križevaca, broj 4, str. 341

Program o izmjeni Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infra-strukture 
na području Grada Križevaca u 2010. godini, 
broj 7, str. 489

Program o izmjeni Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada 
Križevaca u 2010. godini, broj 7, str. 493

Program o izmjeni Programa uređenja
prostora na području Grada Križevaca u 
2010. godini, broj 7, str. 495

Program o izmjenama Programa javnih 
potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 
na području Grada Križevaca u 2010. godini, 
broj 7, str. 497

Program o izmjenama Programa javnih potreba 
u osnovnom obrazovanju na području Grada 
Križevaca u 2010. godini, broj 7, str. 498

Program o izmjenama Programa javnih potreba 
za dodatne programe u srednjim školama 
te učeničkim i studentskim potporama na 
području Grada Križevaca u 2010. godini, 
broj 7, str. 499

Program o izmjeni Programa javnih potreba 
u športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi na 
području Grada Križevaca u 2010. godini, 
broj 7, str. 500

Program o izmjenama Programa javnih potreba 
u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim 
udrugama na području Grada Križevaca u 
2010. godini, broj 7, str. 501

Program o izmjenama Programa javnih potreba u 
kulturi na području Grada Križevaca u 2010. 
godini, broj 7, str. 501

Program o izmjenama Programa  javnih 
potreba u protupožarnoj  zaštiti, civilnoj 
zaštiti i javnoj  sigurnosti na području Grada 
Križevaca u 2010. godini, broj 7, str. 503

Program javnih potreba u predškolskom odgoju 
i naobrazbi na području Grada Križevaca u 
2011. godini, broj 8, str. 606

Program javnih potreba u osnovnom
obrazovanju na području Grada Križevaca u 
2011. godini, broj 8, str. 608



Program javnih potreba za dodatne programe 
u srednjim školama te učeničkim i studentskim 
potporama  na području Grada Križevaca u 
2011. godini, broj 8, str. 611

Program javnih potreba u kulturi  na području 
Grada Križevaca u 2011. godini, broj 8, str. 612

Program javnih potreba u športu, rekreaciji i 
tehničkoj kulturi na području Grada Križevaca 
u 2011. godini, broj 8, str. 618

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi,
humanitarnim i ostalim udrugama na području 
Grada Križevaca u 2011. godini, broj 8, str. 621

Program javnih potreba u protupožarnoj 
zaštiti, civilnoj zaštiti javnoj sigurnosti na 
području Grada Križevaca u 2011. godini, 
broj 8, str. 625

Program održavanja komunalne infrastrukture 
na području  Grada Križevaca u 2011. godini, 
broj 8, str. 627 

Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada 
Križevaca u 2011. godini, broj 8, str. 630

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina 
na području Grada Križevaca u 2011. godini, 
broj 8, str. 635

Program uređenja prostora na području Grada 
Križevaca u 2011. godini, broj 8, str. 638

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 
na području  Grada Križevaca u 2011. godini, 
broj 8, 639.

Program o dopuni Programa raspolaganja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada 
Križevaca, broj 8, str. 640

Zaključak o usvajanju Programa gospodarstva 
u 2011. godini, broj 8, str. 641

Program rada Gradskog vijeća Grada 
Križevaca za 2011. godinu, broj 8, str 650

PRORAČUN

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 
Križevaca za 2009.  godinu, broj 2, str. 37

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog 
Proračuna Grada Križevaca za 2009. godinu, 
broj 2, str. 115

Izmjene i dopune Proračuna Proračuna Grada 
Križevaca za 2010. godinu, broj 4, str. 262

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Grada Križevaca za 2010. godinu, broj 5, str. 345

Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca 
za 2010. godinu, broj 7, str. 429

Proračun Grada Križevaca za 2011. godinu, 
broj 8, str. 517

Projekcija Proračuna Grada Križevaca za 
2012. – 2013. godinu, broj 8, str. 565

RJEŠENJA

Rješenje o razrješenju i izboru člana
Mandatne komisije, broj 1, str. 32

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda  na 
području Grada Križevaca, broj 1, str. 32

Rješenje o razrješenju i izboru potpredsjednice 
Gradskog vijeća Grada Križevaca, broj 3, str. 257

Rješenje o razrješenju i izbor predsjednika 
Odbora za gospodarstvo i fi nancije Gradskog 
vijeća Grada Križevaca, broj 3, str. 258

Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika 
Odbora za selo, poljoprivredu, šumarstvo 
i ruralni razvoj Gradskog vijeća Grada 
Križevaca, broj 3, str. 258
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Rješenje o imenovanju Povjerenstva za          
predlaganje imena naselja, ulica i trgova na 
području Grada Križevaca, broj 8, str. 669

ZAKLJUČCI

Zaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna 
Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije Grada Križevaca, broj 1, str. 30

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za 
prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 
u Ulici Nikole Tesle u Križevcima, broj 1, str. 30

Zaključak o prihvaćanju teksta Javnog      
natječaja za osnivanje prava građenja u
objektu bivše vojarne u Križevcima, broj 1, str. 31

Zaključak o prihvaćanju Odluke o
preraspodjeli sredstava planiranih u 
Proračunu Grada Križevaca za 2009. godinu, 
broj 1, str. 31

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja 
za prodaju trosobnog stana u Ulici Matije
Gupca 27 u Križevcima, broj 2, str. 228

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja 
za prodaju poslovnog prostora u Ulici Ivana 
Zakmardija Dijankovečkog 5 u Križevcima, 
broj 2, str. 228

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statuta Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Križevci,
broj 2, str. 229

Zaključak  o usvajanju Izvješća o radu       
gradonačelnika Grada Križevaca za     razdoblje 
srpanj-prosinac 2009. godine, broj 2, str. 229

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture 
na području Grada Križevaca u 2009. godini, 
broj 2, str. 230

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada 
Križevaca u 2009. godini, broj 2, str. 230

Zaključak o usvajanju Izvješća o 
izvršenju Programa stambeno-komunalnih
djelatnosti i uređenja prostora na području 
Grada Križevaca u 2009. godini, broj 2, str. 230

Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju 
proračunske zalihe Proračuna Grada 
Križevaca za razdoblje siječanj - prosinac 
2009. godine, broj 2, str. 231

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi
mjera i aktivnosti Križevačke strategije 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s
invaliditetom u razdoblju od 2007. do 2010. 
godine, broj 2, str. 231

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Križevci za 2009. godinu, broj 
2, str. 232

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci za 2009. 
godinu, broj 2, str. 232

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Svetog Josipa za 2009. godinu, 
broj 2, str. 232

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju fi nancijskog plana za 2009. godinu 
Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci, 
broj 2, str. 33 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju fi nancijskog plana za 2009. godinu 
Osnovne škole “Vladimir Nazor” Križevci, 
broj 2, str. 233

Zaključak o usvajanju Godišnjeg, izvještaja o 
izvršenju fi nancijskog plana za 2009. godinu 
Glazbene škole Alberta Štrige, Križevci,
broj 2, str. 234
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Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju fi nancijskog plana za 2009. godinu 
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 
Križevci, broj 2, str. 234

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Pučko otvorenog      
učilišta Križevci za 2009. godinu, broj 2, str. 234

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradske knjižnice 
„Franjo Marković“ Križevci za 2009. godinu, 
broj 2, str. 235

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradskog muzeja  
Križevci za 2009. godinu, broj 2, str. 235

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice  
Grada Križevaca za 2009. godinu, broj 2, str. 235

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Javne vatrogasne      
postrojbe Grada Križevaca za 2009.     godinu, 
str. 236

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice športskih 
udruga  Križevci za 2009. godinu, broj 2, str. 236

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice tehničke
kulture  Križevci za 2009. godinu, broj 2, str. 237

Zaključak o davanju suglasnosti 
gradonačelniku Grada Križevaca za donošenje 
Odluke o početku otvorenog   postupka javne 
nabave, broj 2, str. 237

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za 
prodaju građevinskog zemljišta i poslovnog 
prostora u k.o. Križevci, broj 3, str. 255

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene 
i dopune Statuta  Pučkog otvorenog učilišta 
Križevci, broj 3, str. 256

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci  za 
2009. godinu, broj 3, str. 256

Zaključak  o usvajanju Izvješća o radu 
i fi nancijskom poslovanju Križevačkog     
poduzetničkog centra d.o.o. za 2009. godinu, 
broj 3, str. 257

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu    Vijeća 
mjesnih odbora i Gradskih četvrti za 2009. 
godinu, broj 3, str. 257

Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku 
Grada Križevaca za donošenje Odluke 
o početku postupka javne nabave za
rekonstrukciju Ulice Ratarna, broj 4, str. 340

Zaključak o davanju suglasnosti 
gradonačelniku Grada Križevaca za donošenje 
Odluke o početku postupka javne nabave za 
gradnju nogostupa u Ulici P. Krešimira, broj 
4, str. 340

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za 
prijenos prava građenja radi  izgradnje Doma 
za starije i nemoćne osobe u Križevcima, broj 
5, str. 402

Zaključak o usvajanju Analize poslovanja 
poduzetnika i stanja gospodarstva Grada 
Križevaca u 2009. godini, broj 5, str. 402

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj 
fi nancijskoj reviziji Grada Križevaca za 2009. 
godinu, broj 5, str. 403

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu  
gradonačelnika Grada Križevaca za
razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine,
broj 5, str. 403

Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju 
proračunske zalihe Proračuna Grada 
Križevaca za razdoblje siječanj-lipanj 2010. 
godine, broj 5, str. 403
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Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci 
za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine,
broj 5, str. 404

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
fi nancijskom poslovanju Križevačkog     
poduzetničkog centra d.o.o. za razdoblje 
siječanj-lipanj 2010. godine, broj 5, str. 404

Zaključak  o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Križevci za razdoblje siječanj-
lipanj 2010. godine, broj 5, str. 405

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci za
razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine,
broj 5, str. 405

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Svetog Josipa za razdoblje 
siječanj-lipanj 2010. godine, broj 5, str. 405

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Pučkog otvorenog 
učilišta Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 
2010. godine, broj 5, str. 406

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradske knjižnice 
“Franjo Marković” Križevci za razdoblje 
siječanj-lipanj 2010. godine, broj 5, str. 406

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradskog muzeja     
Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 2010. 
godine, broj 5, str. 406

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Javne vatrogasne      
postrojbe Grada Križevaca za razdoblje      
siječanj-lipanj 2010. godine, broj 5, str. 407

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice 
Grada Križevaca za razdoblje siječanj-lipanj 
2010. godine, broj 5, str. 407

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice športskih 
udruga Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 
2010. godine, broj 5, str. 408

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice tehničke 
kulture  Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 
2010. godine, broj 5, str. 408

Zaključak o odobrenju Programa rada
Gradskog savjeta mladih Grada Križevaca, 
broj 5, str. 408

Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o
preuzimanju otpada, broj 7, str. 510 

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za 
prodaju građevinskog zemljišta u Križevcima, 
Svetokriška ulica, broj 7, str. 510

Zaključak o prihvaćanju Odluka mjesnih
odbora o povjeravanju Komunalnom 
poduzeću d.o.o. Križevci upravljanje mjesnim 
grobljima, broj 7, str. 511

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Programa rada Dječjeg vrtića Križevci u 
pedagoškoj 2009./2010. godini, broj 7, str. 512

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Programa rada Dječjeg vrtića Zraka sunca 
Križevci u pedagoškoj 2009./2010. godini, 
broj 7, str. 512

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Programa rada Dječjeg vrtića Svetog Josipa 
Križevci u pedagoškoj 2009./2010. godini, 
broj 7, str. 512

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i 
programa rada Dječjeg vrtića Križevci za 
pedagošku 2010./2011. godinu, broj 7, str. 513

Zaključak o usvajanju Godišnje plana i 
programa rada Dječjeg vrtića Zraka sunca 
Križevci za pedagošku 2010./2011. godinu, 
broj 7, str. 513
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Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana 
i programa rada Dječjeg vrtića Svetog
Josipa, Podružnica Križevci za pedagošku 
2010./2011. godinu, broj 7, str. 513

Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole Ljudevita 
Modeca Križevci, broj 7, str. 514

Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Osnovne škole “Vladimir 
Nazor” Križevci, broj 7, str. 514

Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Glazbene škole Alberta 
Štrige Križevci, broj 7, str. 515

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra za 
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, 
broj 7, str. 515

Zaključak o prihvaćanju Programa
razvoja institucionalnog okvira politike za 
mlade u Gradu Križevcima i Koprivničko – 
križevačkoj županiji, broj 7, str. 516

Zaključak o usvajanju Financijskog plana 
Dječjeg vrtića Križevci za 2011. godinu,
broj 8, str. 663

Zaključak o usvajanju Financijskog plana 
Dječjeg vrtića Zraka sunca za 2011. godinu, 
broj 8, str. 663

Zaključak o usvajanju Financijskog plana 
Dječjeg vrtića Svetog Josipa, Podružnice 
Križevci za 2011. godinu, broj 8, str. 664

Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta 
Križevci za 2011. godinu, broj 8, str. 664

Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Gradske knjižnice
“Franjo Marković” Križevci za 2011. godinu, 
broj 8, str. 665

Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Gradskog muzeja Križevci 
za 2011. godinu, broj 8, str. 665

Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Križevaca za 2011. godinu, 
broj 8, str. 665

Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Vatrogasne zajednice
Grada Križevaca za 2011. godinu, broj 8, str. 666

Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Zajednice športskih
udruga Križevci za 2011. godinu, broj 8, str. 666

Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Zajednice tehničke
kulture Križevci za 2011. godinu, broj 8, str. 667

Zaključak o davanju suglasnosti na Statut
Pučkog otvorenog učilišta Križevci,
broj 8, str. 667

Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca za 
udruživanje u Zajednicu ustanova Javnih
vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske, 
broj 8, str. 667

Zaključak o davanju mišljenja na nacrt
Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana Koprivničko-križevačke 
županije, broj 8, str. 668

Zaključak o usvajanju Izvješća o korisnicima 
studentskih kredita, broj 8. str. 669
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AKTI GRADONAČELNIKA
 
Odluka o dodjeli na  korištenje
prostorija u zgradi u Ulici Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 5 u Križevcima Pučkom
otvorenom učilištu, broj 1, str. 33

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za      
praćenje izrade prostornih planova uređenja 
prostora na području Grada Križevaca,
broj 1, str. 34

Rješenje o imenovanju Povjerenstva 
za provođenje natječaja za osnivanje
prava građenja u objektu bivše vojarne u 
Križevcima, broj 1, str. 34

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu 
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih 
i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća i Plana zaštite i spašavanja za 
Grad Križevce, broj 1, str. 35

Plan Prijma u službu u upravna tijela grada 
Križevaca, broj 1, str. 36

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora i vijeća gradskih  četvrti,
broj 2, str. 237

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za
izbor članova vijeća mjesnih odbora i vijeća
gradskih četvrti na području Grada Križevaca, 
broj 2, str. 238

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 
preuzimanja obveze po  studentskom kreditu 
Grada Križevaca, broj 2, str. 239

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za
koncesije, broj 3, str. 259

Zaključak o odobrenju korištenja grba Grada 
Križevaca, broj 4, str. 343

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti člana 
Uprave Društva Križevački poduzetnički 
centar d.o.o., broj 4, str. 343

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Povjerenstva za obavljanje stručnih poslova
za prodaju i zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
broj 7, str. 516

Zaključak o pomoći socijalno najugroženijim 
obiteljima za božićne blagdane,
broj 8, str. 670

Zaključak – Sveti Nikola, broj 8, str. 670

AKTI GRADSKE UPRAVE

Aneks IV. Kolektivnom ugovoru za 
službenike i namještenike u upravnim
tijelima Grada Križevaca, broj 6, str. 410

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE 
GRADA KRIŽEVACA

Statut Turističke zajednice Grada Križevaca, 
broj 6, str. 411

ISPRAVAK ODLUKE

Ispravak Odluke o komunalnoj naknadi na 
području Grada Križevaca, broj 2, str. 239

Ispravak Odluke o koefi cijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika u upravnim 
tijelima Grada Križevaca, broj 6, str. 427
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