Godina XIV.

Križevci, 30. prosinca 2013.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

KAZALO

Odluka o dodjeli Priznanja Grada
Križevaca, broj 1, str. 57

ODLUKE

Odluka o dodjeli Priznanja Grada
Križevaca, broj 1, str. 57

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama
Statuta Grada Križevaca, broj 1 str. 1

Odluka o dodjeli Priznanja Grada
Križevaca, broj 1, str. 58

Poslovnička odluka o izmjenama i
dopunama Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Križevaca, broj 1, str. 5

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Križevaca za 2013.
godinu, broj 3, str. 176

Zajednička Odluka o usklađenju
Prostornog plana uređenja Grada Križevaca
i Urbanističkog plana uređenja
Gospodarske zone Cubinec s Prostornim
planom uređenja Grada Križevaca,
broj 1, str. 52

Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada
Križevaca kod Privredne banke Zagreb d.d.,
broj 3, str. 177

Odluka o proglašenju počasne građanke
Grada Križevaca, broj 1, str. 53
Odluka o dodjeli Nagrade za životno
djelo, broj 1, str. 54
Odluka o dodjeli Plakete Grada
Križevaca, broj 1, str. 54
Odluka o dodjeli Plakete Grada
Križevaca, broj 1, str. 55
Odluka o dodjeli Plakete Grada
Križevaca, broj 1, str. 55
Odluka o dodjeli Priznanja Grada
Križevaca, broj 1, str. 56
Odluka o dodjeli Priznanja Grada
Križevaca, broj 1, str. 56

Odluka o izmjenama Odluke o priključenju
na komunalne vodne građevine na
području Grada Križevaca, broj 3, str. 178
Odluka o obavljanju određenih poslova
kontrole provedbe propisanih mjera zaštite
od požara na području Grada Križevaca,
broj 3, str. 179
Odluka o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka zastupljenih
u Gradskom vijeću Grada Križevaca za
2013. godinu, broj 3, str. 181
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,
broj 3, str. 183
Odluka o donošenju Detaljnog plana
uređenja neizgrađenog dijela gradskog
groblja u Križevcima, broj 5, str. 261
Odluka o izmjeni Odluke o gradskim
porezima, broj 5, str. 290
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Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom
doprinosu na području Grada Križevaca,
broj 5., str. 290

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske
zone Gornji Čret, broj 7, str. 411

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju
Kulturnog vijeća Grada Križevaca,
broj 5, str. 291

Odluka o izboru ponuditelja kojem će
se povjeriti komunalni poslovi za
komunalnu djelatnost-održavanje
nerazvrstanih tucaničkih cesta na području
Grada Križevaca, broj 7, str. 415

Odluka o uključenju u akciju "Gradovi i
općine - prijatelji djece", broj 5, str. 292
Odluka o poništenju Javnog natječaja za
prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Križevaca, broj 5, str. 293
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta na
području Gospodarske zone Gornji Čret,
broj 6, str. 303
Odluka o osnivanju prava građenja na
građevinskom zemljištu na području
Gospodarske zone Gornji Čret,
broj 6, str. 303.
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana
zaštite i spašavanja Grada Križevaca,
broj 6, str. 304
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana
civilne zaštite Grada Križevaca,
broj 6, str. 304
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada
Križevaca za 2014. godinu,
broj 7, str. 377
Odluka o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Križevaca za 2014. godinu,
broj 7, str. 402
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Križevaca
- ciljane izmjene i dopune, broj 7, str. 403
Odluku o izradi III. izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Križevaca ciljane izmjene i dopune, broj 7, str. 407

Odluka o izboru ponuditelja kojem će se
povjeriti komunalni poslovi za komunalnu
djelatnost-održavanje nerazvrstanih
asfaltnih cesta na području Grada
Križevaca, broj 7, str. 417
Odluka o osnivanju prava građenja na
građevinskom zemljištu na području
Gospodarske zone Gornji Čret,
broj 7, str. 418
Odluka o izmjeni Odluke o izboru
najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada
Križevaca u k.o. Carevdar, Cubinec,
Erdovec, Križevci, Đurđic, Osijek
Vojakovački, Ruševac, Vojakovac i
Vojakovačke Sesvete, broj 7, str. 419

PLANOVI
Plan o izmjeni Plana gradnje komunalnih
vodnih građevina na području Grada
Križevaca u 2013. godini, broj 3, str. 166
Plan o izmjenama Plana javnih potreba u
socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim
udrugama na području Grada Križevaca u
2013. godini, broj 3, str. 175
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi,
humanitarnim i ostalim udrugama na
području Grada Križevaca u 2014. godini,
broj 7, str.389
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PROGRAMI
Program o izmjeni Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području
Grada Križevaca u 2013. godini, broj 3, str. 161

Program javnih potreba za dodatne
programe u srednjim školama te učeničkim
i studentskim potporama na području Grada
Križevaca u 2014. godini, broj 7, str. 384

Program o izmjeni Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Križevaca u 2013.
godini, broj 3, str 163

Program javnih potreba u kulturi na
području Grada Križevaca u 2014. godini,
broj 7, str. 384

Program o izmjeni Programa uređenja
prostora na području Grada Križevaca
u 2013. godini, broj 3, str. 168
Program o izmjenama Programa javnih
potreba u predškolskom odgoju i
naobrazbi na području Grada Križevaca u
2013. godini, broj 3, str. 171
Program o izmjenama Programa javnih
potreba u osnovnom obrazovanju na
području Grada Križevaca u 2013.
godini, broj 3, str. 172
Program o izmjenama Programa javnih
potreba za dodatne programe u srednjim
školama te učeničkim i studentskim
potporama na području Grada Križevaca u
2013. godini, broj 3, str. 173
Program o izmjenama Programa javnih
potreba u kulturi na području Grada
Križevaca u 2013. godini, broj 3, str. 173
Program o izmjenama Programa javnih
potreba u protupožarnoj zaštiti,civilnoj
zaštiti i javnoj sigurnosti na području
Grada Križevaca u 2013. godini,
broj 3, str. 175
Program raspolaganja Gospodarskom
zonom Gornji Čret, broj 5, str. 253
Program javnih potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju na području Grada
Križevaca u 2014., godini, broj 7 str. 381
Program javnih potreba u osnovnom
obrazovanju na području Grada Križevaca
u 2014. godini, broj 7, str. 382

Program javnih potreba u sportu, rekreaciji
i tehničkoj kulturi na području Grada
Križevaca u 2014. godini, str. 388
Program javnih potreba u protupožarnoj
zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti na
području Grada Križevaca u 2014. godini,
broj 7, str. 391
Program održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Križevaca
u 2014. godini, broj 7, str. 393
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
Grada Križevaca u 2014. godini,
broj 7, str. 395
Program uređenja prostora na području
Grada Križevaca u 2014. godini,
broj 7, str. 399
Program utroška sredstava šumskog
doprinosa na području Grada Križevaca u
2014. godini, broj 7. str. 402
Program rada Gradskog vijeća Grada
Križevaca za 2014. godinu,
broj 7, str. 419

PRORAČUN
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Križevaca za 2012. godinu, broj 1,
str. 7
Zaključak o prihvaćanju Odluke o
preraspodjeli sredstava planiranih u
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proračunu Grada Križevaca za 2012.
godinu, broj 1, str. 60
Izmjene i dopune Proračuna Grada
Križevaca za 2013. godinu, broj 3, str. 109

Stranica 4

Rješenje o izboru predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za
Statut, Poslovnik i propise Gradskog
vijeća Grada Križevaca, broj 3, str. 188

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Križevaca za prvo polugodište 2013.
godine, broj 4, str.195.

Rješenje o izboru predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za
gospodarstvo i financije Gradskog vijeća
Grada Križevaca, broj 3, str. 188

Zaključak o usvajanju Izvještaja o
korištenju proračunske zalihe Proračuna
Grada Križevaca za prvo polugodište 2013.
godine, broj 4, str. 238

Rješenje o izboru predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za
stambeno-komunalne djelatnosti Gradskog
vijeća Grada Križevaca, broj 3, str. 189

Proračun Grada Križevaca za 2014. godinu
i projekcije za 2015. i 2016. godinu, broj 7,
str. 311

Rješenje o izboru predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost Gradskog
vijeća Grada Križevaca, broj 3, str. 189

RJEŠENJA

Rješenje o izboru predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za
zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu
dob Gradskog vijeća Grada Križevaca,
broj, 3, str.190

Rješenje o izboru predsjednice i članova
Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada
Križevaca, broj 2, str. 99
Rješenje o izboru predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za izbor
i imenovanja Gradskog vijeća Grada
Križevaca, broj 2, str. 99
Rješenje o izboru predsjednika Gradskog
vijeća Grada Križevaca, broj 2, str. 99
Rješenje o izboru potpredsjednice
Gradskog vijeća Grada Križevaca,
broj 2, str. 100,
Rješenje o izboru potpredsjednice
Gradskog vijeća Grada Križevaca,
broj 3, str. 186,

Rješenje o izboru predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za
obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport
Gradskog vijeća Grada Križevaca,
broj 3, str. 190
Rješenje o izboru predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za selo,
poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj
Gradskog vijeća Grada Križevaca, broj 3,
str. 191
Rješenje o izboru predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za
dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća
Grada Križevaca, broj 3, str. 191

Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Grada Križevaca, broj 3,
str. 186

Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg
vrtića Križevci, broj 6, str.305

Rješenje o imenovanju Zapovjedništva
civilne zaštite Grada Križevaca,
broj 3, str. 187

Rješenje o izboru članica/članova Gradskog
savjeta mladih Grada Križevaca,
broj 6, str. 306
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Rješenje o razrješenju i izboru članice
Odbora za obrazovanje, kulturu, brigu o
djeci i šport Gradskog vijeća Grada
Križevaca, broj 6, str. 306
Rješenje o izboru članice Odbora za
zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu
dob Gradskog vijeća Grada Križevaca,
broj 7, str. 433
ZAKLJUČCI
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa uređenja prostora na području
Grada Križevaca za 2012.godinu,
broj 1, str. 58
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Gradu
Križevcima za 2012. godinu,
broj 1, str. 58

Stranica 5

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Pučkog otvorenog
učilišta Križevci za 2012. godinu,
broj 1, str. 62
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradske knjižnice
"Franjo Marković" Križevci za 2012.
godinu, broj 1, str. 62
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradskog muzeja
Križevci za 2012. godinu, broj 1, str. 62
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Vatrogasne
zajednice Grada Križevaca za 2012.
godinu, broj 1, str. 63
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca za 2012.
godinu, broj 1, str. 63

Zaključak o usvajanju Izvješća o
izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području
Grada Križevaca u 2012. godini,
broj 1, str. 59

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice
športskih udruga Križevci za 2012.
godinu, broj 1, str. 63

Zaključak o usvajanju Izvještaja o
korištenju proračunske zalihe Proračuna
Grada Križevaca za razdoblje siječanj prosinac 2012. godine, broj 1, str. 59

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice
tehničke kulture Križevci za 2012.
godinu, broj 1, str. 64

Zaključak o usvajanju Financijskog
izvješća Dječjeg vrtića Križevci za
2012. godinu, broj 1, str. 60

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradskog
društva Crvenog križa Križevci za
2012. godinu, broj 1, str. 64

Zaključak o usvajanju Financijskog
izvješća Dječjeg vrtića Zraka sunca
Križevci za 2012. godinu, broj 1, str. 61
Zaključak o usvajanju Financijskog
izvješća Dječjeg vrtića Sv. Josipa za
2012. godinu, broj 1, str. 61
Zaključak o usvajanju Financijskog
izvješća Dječjeg vrtića Čarobna šuma
za 2012. godinu, broj 1, str. 62

Zaključak o usvajanju Financijskog
izvješća Osnovne škole Ljudevita
Modeca Križevci za 2012. godinu,
broj 1, str. 65
Zaključak o usvajanju Financijskog
izvješća Osnovne škole "Vladimir
Nazor" Križevci za 2012. godinu,
broj 1, str. 65
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Zaključak o usvajanju Financijskog
izvješća Glazbene škole Alberta Štrige
Križevci za 2012. godinu, broj 1, str. 65

ovlaštenju Komunalnog poduzeća d.o.o.
Križevci za provođenje postupka javne
nabave, broj 1, str. 69

Zaključak o usvajanju Financijskog
izvješća Centra za odgoj obrazovanje i
rehabilitaciju Križevci za 2012. godinu,
broj 1, str. 66

Zaključak o davanju suglasnosti
gradonačelniku Grada Križevaca za
donošenje Odluke o imenovanju ovlaštenih
predstavnika naručitelja u postupku
otvorenog postupka javne nabave za nabavu
usluge projektiranja tehnološkog parka i
razvojnog centra, broj 1, str. 69

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o
radu Gradskog savjeta mladih Grada
Križevaca, broj 1, str. 66
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
gradonačelnika Grada Križevaca za
razdoblje srpanj-prosinac 2012.
godine, broj 1, str. 66
Zaključak o primanju na znanje
Strategije sprečavanja i prevencije
korupcije za izabrane aktivnosti
Gradske uprave 2012-2014, broj 1, str. 67
Zaključak o davanju suglasnosti
gradonačelniku Grada Križevaca za
sklapanje Ugovora o osnivanju prava
građenja na nekretnini u k.o. Špiranec,
broj 1, str. 67
Zaključak o davanju suglasnosti
gradonačelniku Grada Križevaca za
donošenje Odluke o imenovanju
ovlaštenih predstavnika naručitelja u
postupku otvorenog postupka javne nabave
za modernizaciju LC Helena – Glogovnica,
broj 1, str. 68
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 – III. faza, broj 1, str. 68
Zaključak o davanju suglasnosti
gradonačelniku Grada Križevaca za
donošenje Odluke o imenovanju
ovlaštenih predstavnika naručitelja i

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Komunalnog poduzeća d.o.o.Križevci za
2012. godinu, broj 3, str. 183
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
financijskom poslovanju Križevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. za 2012.
godinu, broj 3, str. 184
Zaključak o davanju suglasnosti za
potpisivanje Ugovora o međusobnim
odnosima za priključenje posebne zone
na elektroenergetsku mrežu, broj 3, str. 184
Zaključak o davanju suglasnosti za
potpisivanje Ugovora o međusobnim
odnosima za priključenje posebne zone
na elektroenergetsku mrežu, broj 3, str. 184
Zaključak o primanju na znanje
Informacije o imenovanju članova upravnih
vijeća gradskih ustanova, dječjih vrtića i
Javne vatrogasne postrojbe, broj 3, str. 185
Zaključak o predlaganju kandidata za izbor
članova Nadzornog odbora trgovačkog
društva Križevački poduzetnički centar
d.o.o. Križevci, broj 3, str. 185
Zaključak o usvajanju Analize poslovanja
poduzetnika i stanja gospodarstva Grada
Križevaca za 2012. godinu, broj 4, str. 238
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
gradonačelnika Grada Križevaca za
razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine,
broj 4, str. 238
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Zaključak o raspisivanju Javnog
natječaja za prodaju stambenoposlovne zgrade "Kino Kalnik" i stana
u Ulici Augusta Šenoe 5, broj 4, str. 239

Zaključak o usvajanju Financijskog
izvješća Osnovne škole Ljudevita
Modeca Križevci za prvo polugodište
2013. godine, broj 4, str. 244

Zaključak o raspisivanju Javnog
natječaja za prodaju poslovnog prostora u
Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5 u
Križevcima, broj 4, str. 239

Zaključak o usvajanju Financijskog
izvješća Osnovne škole "Vladimir Nazor"
Križevci za prvo polugodište 2013. godine,
broj 4, str. 245

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja
za prodaju poslovnog prostora u Ul. Ivana
Zakmardija Dijankovečkog 10 u
Križevcima, broj 4, str. 240

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci za
prvo polugodište 2013. godine, broj 4,
str. 245

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja
za prodaju poslovnog, prostora u Ul.Ivana
Zakmardija Dijankovečkog 18 u
Križevcima, broj 4, str. 241

Zaključak o usvajanju Financijskog
izvješća Centra za odgoj obrazovanje i
rehabilitaciju Križevci za prvo
polugodište 2013. godine, broj 4, str. 245

Zaključak o raspisivanju Javnog
natječaja za prodaju etažnih udjela zgrade
na Trgu Antuna Nemčića 7 u Križevcima,
broj 4, str. 241

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Pučkog otvorenog
učilišta Križevci za prvo polugodište 2013.
godine, broj 4, str. 246

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja
za prodaju jednosobnog stana u zgradi u
Ulici kralja Tomislava 22 b u Križevcima,
broj 4, str. 242

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradske knjižnice
"Franjo Marković" Križevci za prvo
polugodište 2013. godine, broj 4, str. 246

Zaključak o objavi Javnog poziva za
predlaganje kandidata za izbor članova
Gradskog savjeta mladih Grada
Križevaca, broj 4, str. 243

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradskog muzeja
Križevci za prvo polugodište 2013. godine,
broj 4, str. 246

Zaključak o usvajanju Financijskog
izvješća Dječjeg vrtića Križevci za
prvo polugodište 2013. godine, broj 4,
str. 243

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice
Grada Križevaca za prvo polugodište 2013.
godine, broj 4, str. 247

Zaključak o usvajanju Financijskog
izvješća Dječjeg vrtića Zraka sunca
Križevci za prvo polugodište 2013.
godine, broj 4, str. 244

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca za prvo
polugodište 2013. godine, broj 4, str. 247

Zaključak o usvajanju Financijskog
izvješća Dječjeg vrtića Svetog Josipa
Križevci za prvo polugodište 2013. godine,
broj 4, str. 244

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice športskih
udruga Križevci za prvo polugodište 2013.
godine, broj 4, str. 247
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Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice tehničke
kulture Križevci za prvo polugodište 2013.
godine, broj 4, str. 248

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
programa rada Osnovne škole Ljudevita
Modeca Križevci za školsku 2012./2013.
godinu, broj 5, str. 296

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradskog društva
Crvenog križa Križevci za prvo
polugodište 2013. godine, broj 4, str. 248

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
programa rada Osnovne škole "Vladimir
Nazor" Križevci za školsku 2012./2013.
godinu, broj 5, str. 297

Rješenje o razrješenju i izboru člana
Odbora za stambeno-komunalne
djelatnosti Gradskog vijeća Grada
Križevaca, broj 4, str. 248

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
programa rada Osnovne škole Alberta
Štrige Križevci za školsku 2012./2013.
godinu, broj 5, str. 297

Zaključak o usvajanju Informacije o
izboru članova školskih odbora
osnovnih škola, broj 4, str. 249,

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
programa rada Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Križevci za
školsku 2012./2013. godinu, broj 5, str.
298

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja
za prodaju ili osnivanje rava građenja na
građevinskom zemljištu na području
gospodarske zone Gornji Čret, broj 5, str.
294
Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi
Strategije razvoja Grada Križevaca za
razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine,
broj 5, str. 295
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg
vrtića Križevci u pedagoškoj 2012./2013.,
godini, broj 5, str. 295
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg
vrtića Zraka sunca Križevci u pedagoškoj
2012./2013. godini, broj 5, str. 296
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg
vrtića Svetog Josipa Križevci u pedagoškoj
2012./2013. godini, broj 5, str. 296
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg
vrtića Čarobna šuma Križevci u pedagoškoj
2012./2013. godini, broj 5, str. 296

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i
programa rada Dječjeg vrtića Križevci za
pedagošku 2013./2014. godinu, broj 5,
str. 298
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i
programa rada Dječjeg vrtića Zraka sunca
za pedagošku 2013./2014. godinu, broj 5,
str. 298
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i
programa rada Dječjeg vrtića Svetog Josipa
za pedagošku 2013./2014. godinu, broj 5,
str. 299
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i
programa rada Dječjeg vrtića Čarobna šuma
za pedagošku 2013./2014. godinu, broj 5,
str. 299
Zaključak o odobrenju Programa rada
Gradskog savjeta mladih Grada Križevaca,
broj 5, str. 299
Zaključak o određivanju predstavnika
Grada Križevaca u Povjerenstvo za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske, broj 5, str.
300, broj , str.
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Zaključak o usklađenju Plana zaštite od
požara i tehnološke eksplozije Grada
Križevaca, broj 6, str. 305
Zaključak o prihvaćanju Plana podjele
Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci,
broj 7, str. 425
Zaključak o izmjeni Zaključka raspisivanju
Javnog natječaja za prodaju ili osnivanje
prava građenja na građevinskom zemljištu
na području gospodarske zone Gornji Čret,
broj 7, str. 425
Zaključak o usvajanju financijskog plana za
2014. godinu Dječjeg vrtića Križevci, broj
7, str. 426
Zaključak o usvajanju financijskog plana za
2014. godinu Dječjeg vrtića Zraka sunca
Križevci, broj 7, str, 426
Zaključak o usvajanju financijskog plana za
2014. godinu Dječjeg vrtića Svetog Josipa
Križevci, broj 7, str. 426
Zaključak o usvajanju financijskog plana
za 2014. godinu Dječjeg vrtića Čarobna
šuma Križevci, broj 7, str. 427
Zaključak o usvajanju Financijskog plana
Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci
za 2014. godinu, broj 7, str. 427
Zaključak o usvajanju Financijskog plana
Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci
za 2014. godinu, broj 7, str. 428
Zaključak o usvajanju Financijskog plana
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci za
2014. godinu, broj 7, str. 428
Zaključak o usvajanju Financijskog plana
Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju Križevci za 2014. godinu,
broj 7, str. 428
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Pučkog otvorenog
učilišta Križevci za 2014. godinu,
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broj 7, str. 429
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Gradske knjižnice
"Franjo Marković" Križevci za 2014.
godinu, broj 7, str. 429
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Gradskog muzeja
Križevci za 2014. godinu, broj 7, str. 429
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca za 2014.
godinu, broj 7, str. 430
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Vatrogasne zajednice
Grada Križevaca za 2014. godinu,
broj 7, str. 430
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Zajednice športskih
udruga Križevci za 2014. godinu, broj 7,
str. 431
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Zajednice tehničke
kulture Križevci za 2014. godinu, broj 7,
str. 431
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Gradskog društva
Crvenog križa Križevci za 2014. godinu,
broj 7, str. 431
Zaključak o pristupanju Klimatskom
savezu, broj 7, str. 432
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
Vijeća mjesnih odbora i Vijeća gradskih
četvrti za 2012. godinu, broj 7, str. 432
Zaključak o usvajanju Izvješća o
korisnicima studentskih kredita,
broj 7, str. 433
Zaključak o predlaganju kandidata za
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izbor članova Nadzornog odbora
trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o.
Križevci, broj 7, str. 433

naredbodavatelja za izvršavanje Proračuna
Grada Križevaca te potpisnika po žiro
računu Proračuna Grada Križevaca, broj 2,
str. 102

AKTI GRADONAČELNIKA

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti
direktora Križevačkog poduzetničkog
centra d.o.o., broj 2, str. 103

Plan nabave Grada Križevaca za 2013.
godinu, broj 1, str. 71
Plan prijma u službu u upravna tijela Grada
Križevaca, broj 1, str. 74
Odluka o preraspodjeli sredstava
planiranih u proračunu Grada Križevaca
za 2012. godinu, broj 1, str. 75

Zaključak o odobrenju korištenja
grba Grada Križevaca, broj 2, stroj 103
Rješenje o imenovanju članova Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Križevci, broj 3, str.
192

Zaključak o kriterijima i mjerilima za
financiranje gradsko-općinskih učeničkih
natjecanja i smotri, nagrađivanju učenika i
mentora te sudjelovanje učenika i studenata
na međunarodnim kongresima,
natjecanjima i slično u 2013. godini, broj 1,
str. 95

Rješenje o imenovanju članova Upravnog
vijeća Gradske knjižnice "Franjo Marković"
Križevci, broj 3, str. 192

Zaključak o osnivanju prava služnosti na
kčbr. 1554/11 k.o. Križevci između Grada
Križevaca i Dječjeg vrtića "Čarobna šuma",
broj 1, str. 96

Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića "Zraka sunca Križevci
broj 3, str. 193

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
članova Povjerenstva za pripremu i
izgradnju poduzetničkih zona na području
Grada Križevaca, broj 1, str. 97
Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Grada
Križevaca, broj 2, str. 100
Rješenje o potvrdi imenovanja
zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih
društava, broj 2, str. 101
Odluka o knjigovodstvenoj cijeni
građevinskog zemljišta u vlasništvu
Grada Križevaca, broj 2, stroj 102
Zaključak o određivanju

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog
učilišta Križevci, broj 3, str. 193

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti
zamjenika zapovjednika Javne, vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca, broj 3, str. 194
Rješenje o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Ljudevita Modeca
Križevci, broj 4, str. 249
Rješenje o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole "Vladimir Nazor"
Križevci, broj 4, str. 250
Rješenje o imenovanju članova Školskog
odbora Glazbene škole Alberta Štrige
Križevci, broj 4, str. 250
Rješenje o imenovanju članova Školskog
odbora Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju, broj 4, str. 251
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Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora
Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o.
Križevci, broj 4, str. 251

Dopune Plana prijma u službu u upravna
tijela Grada Križevaca, broj 7, str. 433

Zaključak o izmjeni Zaključka o
utvrđivanju mjerila za stjecanje prava na
besplatnu prehranu učenika u školskim
kuhinjama osnovnih škola na području
Grada Križevaca, broj 4, str. 252

AKTI GRADSKE UPRAVE

Odluka o imenovanju predstavnika Grada
Križevaca u Lokalnoj akcijskoj grupi
"Prigorje", broj 5, str. 300
Zaključak o određivanju predstavnika
Grada Križevaca u Povjerenstvu za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske, broj 5,
str. 301
Zaključak o određivanju predstavnika
Grada Križevaca u Povjerenstvu za
procjenu troškova stavljanja u funkciju
poljoprivrednog zemljišta koje nije u
funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je
obraslo višegodišnjim raslinjem,
broj 5, str. 301
Odluka o raspisivanju Javnog natječaja o
povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti – održavanje
nerazvrstanih asfaltnih cesta na području
Grada Križevaca, broj 6, str. 307
Odluka o raspisivanju Javnog natječaja
o povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti – održavanje
nerazvrstanih tucaničkih cesta na
području Grada Križevaca, broj 6, str. 308
Odluka o imenovanju Povjerenstva za
provedbu postupka i odabir ponuditelja u
postupku Javnog natječaja radi
povjeravanja komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti održavanje
nerazvrstanih asfaltnih i tucaničkih cesta u
na području Grada Križevaca,
broj 6, str. 309

Aneks V. Kolektivnom ugovoru za
službenike i namještenike u upravnim
tijelima Grada Križevaca, broj 2, str. 104

AKTI USTANOVA
Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice
"Franjo Marković" Križevci, broj 1, str. 97

GRADSKO IZBORNO
POVJERENSTVO
Konačni rezultati izbora za članice/članove
Gradskog vijeća Grada Križevaca,
broj 2, str. 106
Konačni rezultati izbora za gradonačelnika
Grada Križevaca, broj 2, str. 108

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK
I PROPISE
Odluka o gradskim porezima (pročišćeni
tekst), broj 7, str. 435
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