
Križevci, 28. prosinca 2012.

SLUŽBENI VJESNIK
GRADA KRIŽEVACA

Godina XVIII KAZALO

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

ODLUKE

Odluka o  ostvarivanju prava na pomoći iz  
socijalne skrbi Grada Križevaca, broj 1, str. 1         
 
Odluka o mjestima i uvjetima prodaje robe izvan 
prodavaonica na području Grada Križevaca, 
broj 1, str. 6

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
i okoliša od katastrofa  i velikih nesreća za 
područje Grada Križevaca, 
broj 1, str. 7

Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne 
zaštite Grada Križevaca, broj 1, str. 8

Odluka o izboru ponuditelja kojem će se  
povjeriti komunalni poslovi za održavanje 
nerazvrstanih asfaltnih cesta na području Grada 
Križevaca, broj 1, str.10

Odluka o izboru ponuditelja kojem će se  povjeriti 
komunalni poslovi za održavanje nerazvrstanih 
tucaničkih cesta na području Grada Križevaca, 
broj 1, str. 11

Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo, 
broj 2, str. 64                          

Odluka o dodjeli Plakete Grada Križevaca, 
broj 2, str. 64

Odluka o dodjeli Plakete Grada Križevaca, 
broj 2, str. 64

Odluka o dodjeli Priznanja Grada Križevaca, 
broj 2, str. 65

Odluka o dodjeli Priznanja Grada Križevaca, 
broj 2, str. 65

Odluka o dodjeli Priznanja Grada Križevaca, 
broj 2, str. 66

Odluka o dodjeli Priznanja Grada Križevaca, 
broj 2, str. 66

Odluka o dodjeli Priznanja Grada Križevaca, 
broj 2, str. 66

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna 
(ciljanih) Odluke o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja Gospodarske zone "Cubinec", 
broj 2, str.67

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu    
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih  
škola u 2012. godini, nad kojima osnivačka 
prava ima Grad Križevci,
broj 3, str.79    

Odluka o  zakupu i kupoprodaji poslovnog 
prostora u vlasništvu Grada Križevaca,
broj 4, str. 177

Odluka o popisu poslovnih prostora u vlasništvu 
Grada Križevaca koji su predmet kupoprodaje, 
broj 4, str. 187
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Odluka o  ostvarivanju prava na pomoći iz  
socijalne skrbi  Grada Križevaca, broj 4, 
str. 188

Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada 
Križevaca kod Privredne banke Zagreb d.d.,
broj 4, str. 193

Odluka o donošenju Plana zaštite i 
spašavanja Grada Križevaca, broj 4, str. 194

Odluka o donošenju Plana civilne zaštite 
Grada Križevaca, broj 4, str. 194

Odluka o donošenju Akcijskog plana 
energetski održivog razvitka Grada Križevaca 
(SEAP), broj 4, str. 196

Odluka o izmjenama Odluke o priključenju 
na komunalne vodne građevine na području 
Grada Križevaca, broj 6, str. 252

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju 
prometa na  području Grada Križevaca, 
broj 6, str. 253

Odluka o izmjenama Odluke o organizaciji 
i načinu naplate parkiranja te premještanju 
i blokiranju vozila na području Grada 
Križevaca, broj 6, st. 253

Odluka o prestanku važenja Odluke o 
prenošenju na Poreznu upravu poslova
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i 
ovrhe radi naplate poreza na potrošnju, broj 
6, str. 255

Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada 
Križevaca, broj 6, str. 256

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada 
Križevaca za 2013. godinu, broj 7, str. 328

Odluka o dopuni Odluke o plaći i drugim 
materijalnim pravima  gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika Grada Križevaca,
broj 7, str. 355

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj 
naknadi na području Grada Križevaca, 
broj 7, str. 356

Odluka o raspoređivanju sredstava za 
financiranje političkih stranaka zastupljenih 
u Gradskom vijeću Grada Križevaca za 2013. 
godinu, broj 7, str. 356

Odluka o prodaji poslovnog prostora u  
prizemlju zgrade na Trgu Antuna Nemčića 7 
u Križevcima, broj 7, str. 357

Odluka  o izmjeni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada  Križevaca za 2012. godinu, 
broj 8, str.375                                        

Odluka o dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu na području Grada Križevaca,
broj 8, str. 375

Odluka o  izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i 
kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 
Grada Križevaca, broj 8, str. 376

Zajednička Odluka o pristupanju usklađenju 
Prostornog plana uređenja Grada Križevaca 
i Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone Cubinec s Prostornim planom uređenja 
Grada Križevaca, broj 8, str. 377

PLANOVI

Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih 
škola nad kojima osnivačka prava ima Grad 
Križevci za 2012. godinu,
broj 3, str. 82

Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih 
škola nad kojima osnivačka prava ima Grad 
Križevci za 2012. godinu,
broj 3, str. 84
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Plan o izmjenama Plana javnih potreba u 
socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim 
udrugama na području Grada Križevaca u 
2012. godini, broj 4, str. 167

Plan o izmjenama Plana gradnje komunalnih 
vodnih građevina na području Grada 
Križevaca u 2012. godini, broj 4, str.173

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina 
na području Grada  Križevaca u 2013. godini, 
broj 7, str. 338

Plan  javnih potreba u socijalnoj skrbi, 
humanitarnim i ostalim udrugama na 
području Grada Križevaca u 2013. godini, 
broj 7, str. 352

PROGRAMI

Program o izmjenama Programa javnih 
potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 
na području Grada križevaca u 2012. godini,
broj 4, str. 158

Program o izmjenama Programa javnih 
potreba u osnovnom obrazovanju na području 
Grada Križevaca u 2012. godini, broj 4, 
str. 159

Program o izmjenama Programa javnih 
potreba u osnovnom obrazovanju na području 
Grada križevaca u 2012. godini,
broj 4, str. 159

Program o izmjenama Programa javnih 
potreba za dodatne programe u srednjim 
školama te učeničkim i studentskim 
potporama na području Grada Križevaca u 
2012. godini, broj 4, str. 160

Program o izmjenama Programa javnih 
potreba u kulturi  na području Grada 
Križevaca u 2012. godini, broj 4, str. 161

Program o izmjenama programa javnih 
potreba u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi 
na području Grada Križevaca u 2012. godini, 
broj 4, str. 166

Program o izmjenama Programa javnih 
potreba u protupožarnoj zaštiti, civilnoj 
zaštiti i javnoj sigurnosti na području Grada 
Križevaca u 2012. godini, broj 4, str.167

Program o izmjeni Programa održavanja  
komunalne infrastrukture  na području  Grada 
Križevaca u 2012. godini, broj 4, str. 168

Program o izmjeni Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture na 
području  Grada Križevaca u 2012. godini,
broj 4, str. 171

Program o izmjeni Programa uređenja 
prostora na području Grada Križevaca u 
2012. godini, broj 4, str. 174

Program o izmjeni Programa o raspolaganju 
nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca i 
nekretninama u vlasništvu Gradskih ustanova, 
broj 4, str. 187

Program održavanja komunalne infrastrukture 
na području  Grada Križevaca u 2013. godini, 
broj 7, str. 332 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području  Grada Križevaca 
u 2013. godini, broj 7, str. 335

Program uređenja prostora na  području 
Grada Križevaca u 2013. godini, broj 7,
str. 341

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 
na području Grada Križevaca u 2013. godini, 
broj 7, str. 344

Program javnih potreba u  predškolskom 
odgoju i naobrazbi na području Grada 
Križevaca u 2013. godini, broj 7, str. 344
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Program javnih potreba u osnovnom 
obrazovanju na području Grada Križevaca u 
2013. godini, broj 7, str. 345

Program javnih potreba za dodatne programe u 
srednjim školama te učeničkim i studentskim 
potporama na području Grada Križevaca u 
2013. godini, broj 7, str.347

Program javnih potreba u kulturi  na  području 
Grada Križevaca u 2013. godini, broj 7, 
str. 348

Program javnih potreba u sportu, rekreaciji i 
tehničkoj kulturi na području Grada Križevaca 
u 2013. godini, broj 7, str. 350

Program javnih potreba u protupožarnoj 
zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti na 
području Grada Križevaca u 2013. godini,
broj 7, str. 354

PRORAČUN

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Grada Križevaca za 2011. godinu, broj 2, 
str.21

Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca 
za 2012. godinu, broj 4, str. 93

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Grada Križevaca za razdoblje 1.1. do 30.6. 
2012. godine, broj 6, str.205

Proračun Grada Križevaca za 2013. godinu i 
projekcije za 2014. i 2015. godinu, broj 7,
str. 265

RJEŠENJA

Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradskog 
muzeja Križevci, broj 1, str.13

Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske 
knjižnice “Franjo Marković” Križevci,
broj 1, str. 14

Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika 
Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
broj 1, str. 14

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada 
Križevaca, broj 2, str. 77

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Osnovne škole Ljudevita 
Modeca Križevci, broj 3, str. 88

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova 
Školskog odbora Osnovne  škole "Vladimir 
Nazor" Križevci, broj 3, str. 88

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Glazbene škole Alberta 
Štrige Križevci, broj 3, str.89

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Centra za odgoj, obrazova-
vanje i rehabilitaciju Križevci, broj 3, str. 89

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Stožera zaštite i spašavanja Grada Križevaca, 
broj 4, str. 196

Rješenje o izboru predsjednika Odbora za 
stambeno-komunalne djelatnosti, broj 6,
str. 263

Rješenje o izboru potpredsjednika Odbora za 
izbor i imenovanja, broj 6, str. 263

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova 
Stožera zaštite i spašavanja Grada Križevaca, 
broj 7, str. 373

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada 
Križevaca, broj 7, str. 373
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ZAKLJUČCI

Zaključak o utvrđivanju  početne cijene 
građevinskog zemljišta na području DPU-a 
Posrednji put u Križevcima, broj 1, str. 11

Zaključak o utvrđivanju standarda socijalne 
usluge smještaja u Dom za starije i nemoćne 
osobe  u Križevcima za korisnike s prebiva-
lištem na području Grada Križevaca , broj 1,
str. 12

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju 
sigurnosti tijekom 2011. godine na području 
Grada Križevaca, broj 1, str. 13

Zaključak o usvajanju Izviješća o događajima 
iz područja zaštite od požara i eksplozija na 
području Koprivničko-križevačke županije, 
broj 1, str. 13

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
gradonačelnika Grada Križevaca za razdoblje 
srpanj-prosinac 2011. godine,
broj 2, str. 68

Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju 
proračunske zalihe Proračuna Grada 
Križevaca za  razdoblje siječanj - prosinac 
2011. godine, broj 2, str. 68

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa uređenja prostora  na području  
Grada Križevaca za 2011. godinu,
broj 2, str. 69

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u Gradu Križevcima  
za 2011. godinu,
broj 2, str. 69

Zaključak o usvajanju Izvješća o  izvršenju 
Programa održavanja  komunalne 
infrastrukture na području Grada Križevaca 
u 2011. godini, broj 2, str. 70

Zaključak o davanju suglasnosti gradona-
čelniku Grada Križevaca za sklapanje Aneks 
Ugovora o koncesiji, broj 2, str. 70

Zaključak o predlaganju kandidata za izbor 
člana nadzornog odbora trgovačkog društva 
Križevački poduzetnički centar  d.o.o. 
Križevci, broj 2, str. 70

Zaključak o davanju suglasnosti gradona-
čelniku Grada Križevaca za donošenje 
Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika 
naručitelja u postupku otvorenog postupka 
javne nabave za nabavu radova na izgradnji 
stanova za socijalne potrebe, broj 2, str. 71 

Zaključak  o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Križevci za 2011. godinu,
broj 2, str. 71

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci za 2011. 
godinu, broj 2, str. 72

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Svetog Josipa Križevci za 
2011. godinu, broj 2, str. 72

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Pučkog otvorenog 
učilišta  Križevci za 2011. godinu, broj 2,
str. 72

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Gradske knjižnice 
“Franjo Marković” Križevci za 2011. godinu, 
broj 2, str. 73

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Gradskog muzeja 
Križevci za 2011. godinu, broj 2, str. 73

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice 
Grada Križevaca za 2011. godinu, broj 2,
str. 73
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Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Križevaca za 2011. godinu, 
broj 2, str. 74

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Zajednice športskih 
udruga Križevci za 2011. godinu,
broj 2, str. 74

Zaključak  o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Zajednice tehničke 
kulture  Križevci za 2011. godinu,
broj 2, str. 74

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Gradskog društva 
Crvenog križa Križevci za 2011. godinu,
broj 2, str. 75

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci 
za 2011. godinu, broj 2, str. 75

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci za 
2011. godinu, broj 2, str. 75

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci za 
2011. godinu, broj 2, str. 76

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju 
Križevci za 2011. godinu, broj 2, str. 76

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti  
na prijedlog Statuta Glazbene škole Alberta 
Štrige Križevci, broj 2, str. 76
 
Zaključak o davanju suglasnosti gradona- 
čelniku Grada Križevaca za sklapanje 
Ugovora o  kupnji nekretnine u Križevcima, 
Gundulićeva ulica, broj 3, str. 85

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Statuta Javne  vatrogasne postrojbe 
Grada Križevaca, broj 3, str. 86

Zaključak o usvajanju Izvješća o  procjeni 
štete od mraza na području Grada Križevaca 
za 2012. godinu, broj 3, str. 86

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
financijskom poslovanju Križevačkog  
poduzetničkog centra d.o.o. za 2011. godinu, 
broj 3, str. 87

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Radio Križevaca  d.o.o. za  2011. godinu, 
broj 3, str. 87

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Programa rada i Financijskog plana  Turističke  
zajednice Grada Križevaca za 2011. godinu, 
broj 3, str. 87

Zaključak o nastavku izgradnje autoceste,
broj 3, str. 90

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj 
financijskoj reviziji Grada Križevaca za 2011. 
godinu, broj 4, str. 194

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 
2011. godinu, broj 4, str. 195

Zaključak  o davanju suglasnosti 
gradonačelniku Grada Križevaca za 
donošenje Odluke o imenovanju ovlaštenih 
predstavnika naručitelja u postupku otvorenog 
postupka javne  nabave za nabavu radova na  
rekonstrukciji krovišta Hrvatskog doma  - II. 
faza radova , broj 4, str. 195

Zaključak o prihvaćanju Analize socijalnog 
i ekonomskog stanja na  području Grada 
Križevaca, broj 4, str. 196

Zaključak o davanju suglasnosti 
gradonačelniku Grada Križevaca za 
donošenje Odluke o imenovanju ovlaštenih 
predstavnika naručitelja u otvorenom 
postupku javne nabave male vrijednosti za 
nabavu radova na  izgradnji podloge na ŽC 
za Doljanec, broj 5, str 201.
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Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Križevci za razdoblje siječanj 
- lipanj 2012. godine, broj 6, str. 256

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci za 
razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine,
broj 6, str. 256

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Svetog Josipa za razdoblje 
siječanj-lipanj 2012. godine, broj 6, str. 257

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića "Čarobna šuma" za razdoblje 
siječanj-lipanj 2012. godine, broj 6, str. 257

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci za 
razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine,
broj 6, str.258 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci za 
razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine,
broj 6, str. 258

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 
Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
godine, broj 6, str. 258 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Pučkog otvorenog 
učilišta Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 
2012. godine, broj 6, str. 259

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu  i 
Financijskog izvješća Gradske knjižnice 
“Franjo Marković” Križevci za razdoblje 
siječanj-lipanj 2012. godine, broj 6, str. 259

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Gradskog muzeja 
Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
godine, broj 6, str. 259

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu  i 
Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice 
Grada Križevaca za razdoblje siječanj-lipanj 
2012.godine, broj 6, str. 260

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Križevaca za razdoblje 
siječanj-lipanj 2012. godine, broj 6, str. 260

Zaključak o usvajanju Izvješća o rad  i 
Financijskog izvješća Zajednice športskih 
udruga Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 
2012. godine, broj 6, str. 261

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu  i 
Financijskog izvješća Zajednice tehničke 
kulture  Križevci za razdoblje siječanj-lipanj 
2012. godine, broj 6, str. 261

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Gradskog društva 
Crvenog križa  Križevci za razdoblje siječanj-
lipanj 2012. godine, broj 6, str. 261

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
gradonačelnika Grada Križevaca za razdoblje 
siječanj-lipanj 2012. godine, broj 6, str. 262

Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju 
proračunske zalihe Proračuna Grada 
Križevaca za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 
godine, broj 6, str. 262

Zaključak o davanju suglasnosti 
gradonačelniku Grada Križevaca za sklapanje 
Ugovora o  kupnji nekretnine u Cubincu,
broj 6, str. 262

Zaključak o donošenju Programa u 
gospodarstvu za 2013. godinu, broj 7, 
str. 358

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja 
za prodaju poslovnog prostora u Ul. Ivana 
Zakmardija Dijankovečkog 5 u Križevcima,
broj 7, str. 359



SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACA - KAZALO 2012Strana 8

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg 
vrtića Križevci u pedagoškoj 2010./2011. 
godini, broj 7, str. 359

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg 
vrtića Zraka sunca Križevci u pedagoškoj 
2011./2012. godini, broj 7, str. 360

Zaključak o usvajanju Izvješća o  ostvarenju 
Godišnjeg izvedbenog plana i programa rada 
Dječjeg vrtića Svetog Josipa, Podružnica 
Križevci u pedagoškoj 2011./2012. godini,
broj 7, str. 360

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Godišnjeg izvedbenog plana i programa rada 
Dječjeg vrtića Čarobna šuma Križevci u 
pedagoškoj 2011./2012. godini, broj 7,
str. 360

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
programa rada Osnovne škole Ljudevita 
Modeca Križevci za školsku 2011./2012. 
godinu, broj 7, str. 361

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
programa rada Osnovne škole "Vladimir 
Nazor" Križevci za školsku 2011./2012. 
godinu, broj 7, str. 361

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
programa rada Glazbene škole Alberta Štrige 
Križevci za  školsku 2011./2012. godinu, broj 
7, str. 361

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
programa rada  Centra za odgoj, obrazovanje i 
rehabilitaciju Križevci za školsku 2011./2012. 
godinu, broj 7, str. 362

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i 
programa rada Dječjeg vrtića Križevci za 
pedagošku 2012./2013. godinu te financijskog 
plana za 2013. godinu, broj 7, str. 362
 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i 
programa rada Dječjeg vrtića Zraka sunca 
Križevci za pedagošku 2012./2013. godinu te 
financijskog plana za 2013. godinu,
broj 7, str. 363

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana 
i programa rada Dječjeg vrtića Svetog  
Josipa, Podružnica Križevci za pedagošku 
2012./2013. godinu te financijskog plana za 
2013. godinu, broj 7, str. 363

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i 
programa rada Dječjeg vrtića Čarobna šuma 
Križevci za pedagošku 2012./2013. godinu te 
financijskog plana za 2013. godinu,
broj 7, str. 363

Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana 
Osnovne škole Ljudevita Modeca  Križevci 
za 2013. godinu, broj 7, str. 364

Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana 
Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci za 
2013. godinu, broj 7, str. 364

Zaključak  o prihvaćanju Financijskog plana 
Glazbene škole Alberta Štrige  Križevci za 
2013. godinu, broj 7, str. 364

Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana 
Centra za odgoj, obrazovanje  i rehabilita- 
ciju Križevci za 2013. godinu, broj 7,str. 365

Zaključak o usvajanju Programa rada i 
Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta 
Križevci za 2013. godinu, broj 7, str. 365

Zaključak o usvajanju Programa rada i 
Financijskog plana Gradske knjižnice “Franjo 
Marković” Križevci za 2013. godinu, broj 7, 
str. 365

Zaključak o usvajanju Programa rada i 
Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta 
Križevci za 2013. godinu, broj 7, str. 366
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Zaključak o usvajanju Programa rada i 
Financijskog plana Gradske knjižnice "Franjo 
Marković" Križevci za 2013. godinu, broj 7, 
str. 366

Zaključak o usvajanju Programa rada 
i Financijskog plana Gradskog muzeja 
Križevci za 2013. godinu, broj7, str. 367

Zaključak o usvajanju Programa rada 
i Financijskog plana Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Križevaca za 2013. godinu,
broj 7, str. 367

Zaključak o usvajanju Programa rada i 
Financijskog plana Vatrogasne zajednice 
Grada Križevaca za 2013. godinu,
broj 7, str. 367

Zaključak o usvajanju Programa rada i 
Financijskog plana Zajednice športskih 
udruga Križevci za 2013. godinu, broj7,
str. 368

Zaključak o usvajanju Programa rada i 
Financijskog plana Zajednice tehničke 
kulture Križevci za 2013. godinu, broj 7,
str. 368

Zaključak o usvajanju Programa rada 
i Financijskog plana Gradskog društva 
Crvenog križa Križevci za 2013. godinu,
broj 7, str. 368

Zaključak o odobrenju Programa rada 
Gradskog savjeta mladih Grada Križevaca, 
broj 7, str. 369 

Zaključak o odobrenju Programa rada 
Gradskog savjeta mladih Grada Križevaca,
broj 7, str. 369

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Ljudevita Modeca 
Križevci, broj 7, str. 370

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama 
Statuta  Osnovne škole "Vladimir Nazor" 
Križevci, broj 7, str. 370

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Izmjena i  dopuna Statuta Centra za 
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, 
broj 7, str. 370

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama 
Statuta Glazbene škole Alberta Štrige 
Križevci, broj 7, str. 371

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o procjeni 
štete od suše na području Grada Križevaca,
broj 7, str. 371

Zaključak o davanju mišljenja na nacrt 
konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Koprivničko-križevačke 
županije, broj 7, str. 372

Zaključak o davanju suglasnosti 
gradonačelniku Grada Križevaca za 
donošenje Odluke o imenovanju ovlaštenih 
predstavnika naručitelja u postupku javne 
nabave za prijevoz učenika osnovnih škola  
nad kojima osnivačka prava ima Grad 
Križevci, broj 7, str. 372

Zaključak o davanju suglasnosti gradona- 
čelniku Grada Križevaca za sklapanje 
Ugovora o osnivanju prava  građenja na 
objektu kurije Zdenčaj, broj 8, str. 379

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja 
sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada Križevaca u 2012. godini,
broj 8, str.379

Zaključak o donošenju Smjernica za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja  na području Grada Križevaca za 
2013. godinu, broj 8, str. 380
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Zaključak o usklađenju Plana zaštite od požara 
i tehnološke eksplozije Grada Križevaca, 
broj 8, str. 380 

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene 
i dopune Statuta Gradske  knjižnice “Franjo 
Marković’’ Križevci, broj 8, str. 381

Zaključak o usvajanju Izvješća o korisnici- 
ma studentskih kredita, broj 8, str. 381

AKTI GRADONAČELNIKA

Zaključak o donošenju Plana nabave  Grada 
Križevaca za 2012. godinu, broj 1, str. 15 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti 
na ekonomsku cijenu smještaja u vrtić, broj 
1, str. 18

Rješenje o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika DVD Podgajec, broj 1, str. 18

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada 
Križevaca, broj 1, str. 18

Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne 
vatrogasne postrojbe Grada  Križevaca,
broj 2, str. 77
   
Rješenje o imenovanju člana Nadzornog 
odbora “Križevačkog poduzetničkog centra” 
d.o.o. Križevci, broj 2, str. 78

Zaključak o dodjeli Zahvalnice, broj 2, 
str. 78

Zaključak o potvrđivanju imenovanja vršitelja 
dužnosti zapovjednika Vatrogasne zajednice 
Grada Križevaca, broj 3, str. 91

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti 
zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne 
postrojbe Grada  Križevaca, broj 4, str. 197

Odluka o imenovanju povjerenika civilne 
zaštite,  broj 4, str. 197

Odluka o određivanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od 
interesa za zaštitu i spašavanje na području 
Grada Križevaca, broj 7, str. 374

AKTI STRUČNE SLUŽBE

Ispravak Plana o izmjenama Plana gradnje 
komunalnih vodnih građevina na području 
grada Križevaca u 2012. godini, broj 5,
str. 201

AKTI USTANOVA

Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Križevaca, broj 4, str. 198

AKTI VIJEĆA SRPSKE
NACIONALNE MANJINE

Izmjene Statuta Vijeća Srpske nacionalne 
manjine Grada Križevaca, broj 6, str. 264 


