
 
 

Godina XIV.              Križevci, 30. prosinca 2014.                 KAZALO 

 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 
 

 

ODLUKE 
 

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih 

odbora i vijeća gradskih četvrti na području 

Grada Križevaca, broj 1, str. 1 

 

Poslovnička odluka o izmjeni i dopuni  

Poslovnika Gradskog vijeća Grada  Križevaca, 

broj 1, str. 10                                        

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o  

komunalnom doprinosu na području   

Grada Križevaca, broj 1, str. 11 

 

Odluka o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi 

Grada Križevaca, broj 2, str. 91 

 

Poslovnička odluka o izmjeni i dopuni 

Gradskog vijeća Grada Križevaca,broj 2, str. 95 

 

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o 

područjima mjesnih odbora i gradskih  

četvrti, broj 2, str. 96 

 

Odluka o raspisivanju izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih 

četvrti, broj 2, str. 96 

 

Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo, 

broj 2, str. 97 

 

Odluka o dodjeli Plakete Grada Križevaca,                                                

broj 2, str. 97 

 

Odluka o dodjeli Priznanja Grada Križevci, 

broj 2, str. 98 

 

Odluka o dodjeli Priznanja Grada Križevaca,                                               

broj 2, str. 98 

 

 

Odluka o dodjeli Priznanja Grada 

Križevaca, broj 2, str. 99   

 

Odluka o dodjeli Priznanja Grada Križevaca,                                              

broj 2, str. 99 

 

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu,                                                   

broj 3, str. 167 

 

Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada  

Križevaca - ukupnoj dopuštenoj izloženosti  

kod Privredne banke Zagreb d.d, broj 3, str. 167 

 

Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu 

naplate parkiranja te premještanju i blokiranju 

vozila na području Grada Križevaca,                 

broj 3, str. 169 

 

Odluka o prestanku važenja  Odluke o 

raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

i vijeća gradskih četvrti, broj 3, str. 169 

 

Odluka o donošenju III. izmjena i  dopuna 

Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 

Grada  Križevaca – ciljane izmjene i dopune,                                                   

broj 4, str. 216 

 

Odluka  o donošenju III. izmjena i  dopuna 

Odluke o donošenju  Generalnog urbanističkog 

plana  Križevaca – ciljane izmjene i dopune,   

broj 4, str. 218                                               

 

Odluka o donošenju II. izmjena i  dopuna Odluke 

o donošenju  Urbanističkog plana uređenja 

gospodarske zone Gornji Čret, broj 4, str. 221 

 

Ispravak Odluke o prestanku važenja Odluke o 

raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora i vijeća gradskih četvrti, 

broj 4, str. 226 

 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada 

Križevaca, broj 5, str. 279 
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Poslovnička Odluka o izmjeni Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Križevaca, broj  5,             

str. 284    

                                                   

Odluka o raspisivanju izbora za članova vijeća 

mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na 

području Grada Križevaca, broj 5, str. 285 

 

Odluka o osnivanju i o imenovanju Odbora za 

branitelje Domovinskog rata, broj 5, str. 286 

 

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Križevaca za 2014. godine, 

broj 6, str. 354 

 

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Križevaca 

za 2015. godinu, broj 6, str. 422 

 

Odluka za raspoređivanje sredstava za 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Križevaca za 2015. 

godinu, broj 6, str. 450 

 

 

PLANOVI 

 
Plan o izmjenama plana javnih potreba u socijalnoj 

skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama na području 

Grada Križevaca u 2014. godini, 

broj 3, str. 176 

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području Grada Križevaca u 2014. godini, 

broj 3, str. 186 

 

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj 

skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama na području 

Grada Križevaca u 2014. godini, 

broj 6, str. 358 

 

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi, humanitarnim 

i ostalim udrugama na području Grada Križevaca u 

2015. godini, broj 6, str. 445 

 

 

PROGRAMI 

 
Program o izmjenama programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i  obrazovanju na području 

Grada Križevaca u 2014. godini,                                      

broj 3, str. 170 

 

Program o izmjenama programa javnih potreba u 

osnovnom obrazovanju na području Grada 

Križevaca u 2014. godini, broj 3, str. 170                                                     

 

Program o izmjenama i dopunama  Programa 

javnih potreba za  dodatne programe u srednjim 

školama te učeničkim i studentskim potporama 

na području Grada Križevaca  u 2014. godini,                                   

broj 3, str.172 

 

Program o izmjenama programa javnih  potreba u 

kulturi  na području Grada Križevaca u 2014. 

godini, broj 3, str.173 

 

Program o izmjenama programa javnih potreba u 

sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi na području 

Grada Križevaca u 2014. godini,                                      

broj 3, str.175 

 

Program o izmjenama programa javnih potreba u 

protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj 

sigurnosti na području  Grada Križevaca u 2014. 

godini, broj 3, str.177 

 

Program o izmjeni Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području  Grada 

Križevaca u 2014. godini, broj 3, str. 178 

 

Program o izmjeni Programa gradnje  objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području 

Grada Križevaca  u 2014. godini, broj 3, str.180 

 
Program o  izmjeni Programa uređenja 
prostora na području Grada Križevaca  u 2014. 

godini, broj 3, str. 184 

 

Programi u gospodarstvu 2014., broj 3, str. 190 

 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i obrazovanju na području 

Grada Križevaca u 2014. godini, 

broj 6, str. 354 

 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u 

osnovnom obrazovanju na području Grada 

Križevaca u 2014. godini, broj 6, str. 355 

 

Program o izmjenama Programa javnih potreba 

za dodatne programe u srednjim školama te 

učeničkim i studentskim potporama na području 

Grada Križevaca u 2014. godini, broj 6, str. 355 
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Program o izmjenama Programa javnih potreba u 

kulturi na području Grada Križevaca u 2014. 

godini, broj 6, str. 356 

 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u 

sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi na području 

Grada Križevaca u 2014. godini 

broj 6, str. 357 

 

Program o izmjeni Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada 

Križevaca u 2014. godini, broj 6, str. 359  

 

Program o izmjeni Programa gradnje objekata i 

uređena komunalne infrastrukture na području 

Grada Križevaca u 2014. godini, broj 6, 

str. 361 

 

Program o izmjeni Programa uređenja prostora 

na području Grada Križevaca u 2014. godini, 

broj 6, str. 365 

 

Proračun Grada Križevaca za 2015. godinu i 

projekcije za 2016. i 2017. godinu, broj 6, 

str. 368  

 

Program o održavanju komunalne infrastrukture 

na području Grada Križevaca u 2015. godini, 

broj 6, str. 426 

 

 Program gradnje objekata i uređenja 

 komunalne infrastrukture na području Grada 

 Križevaca u 2015. godini, broj 6, str. 428  

 

Program uređenja prostora na području Grada 

Križevaca u 2015. godini, broj 6, str. 432 

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na 

području Grada Križevaca u 2015. godini 

broj 6, str. 434 

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju na području Grada Križevaca u 

2015. godini, broj 6, str. 435 

 

Program javnih potreba u osnovnom obrazovanju 

na području Grada Križevaca u 2015. godini, broj 

6, str. 436 

 

Program javnih potreba za dodatne programe u 

srednjim školama te učeničkim i studentskim 

potporama na području Grada Križevaca u 2015. 

godini, broj 6, str. 438 

 

Program javnih potreba u kulturi  na području 

Grada Križevaca u 2015. godini,                         

broj 6, str. 439 

Program javnih potreba u sportu, rekreaciji i 

tehničkoj kulturi na području Grada Križevaca u 

2015. godini, broj 6, str. 443 

 

Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti, 

civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti na području 

Grada Križevaca u 2015. godini, 

broj 6, str. 448 

Program rada Gradskog vijeća Grada Križevaca 

za 2015. godinu, broj 6, str. 452 

 

PRORAČUN 
 

Godišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Križevaca za 2013. godinu, broj 2, str. 47 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 

2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. 

godinu, broj 3, str. 119 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Grada Križevaca za prvo polugodište 2014. 

godine, broj 5, str. 227 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 

2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. 

godinu, broj 6, str. 311 

 

Proračun Grada Križevaca za 2015. godinu i 

projekcije za 2016. i 2017. godinu, 

broj 6, str. 368 

 
 

 

RJEŠENJA 
 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za  

procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

na području Grada Križevaca, 

broj 1, str. 41 

 

Rješenje o izboru predsjednice Odbora za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost Gradskog vijeća 

Grada Križevaca,  broj 1, str. 41 

 

Rješenje o izboru člana Odbora za izbor  

i imenovanja Gradskog vijeća Grada Križevaca, 

broj 1, str. 41 
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Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za 

dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada 

Križevaca, broj 1, str. 42 

Rješenje o razrješenju potpredsjednika Odbora za 

gospodarstvo i financije Gradskog vijeća Grada 

Križevaca, broj 6, str. 469 

 

Rješenje o razrješenju člana Odbora za 

gospodarstvo i financije Gradskog vijeća Grada 

Križevaca, broj 6, str. 469 

 

Rješenje o razrješenju potpredsjednice Odbora za 

obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport 

Gradskog vijeća Grada Križevaca, 

broj 6, str. 470 

 

Rješenje o razrješenju potpredsjednice Odbora za 

zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu dob 

Gradskog vijeća Grada Križevaca, 

broj 6, str. 470 

 

Rješenje o razrješenju potpredsjednice Odbora za 

selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj 

Gradskog vijeća Grada Križevaca, 

broj 6, str. 471 

 

Rješenje o izboru potpredsjednice Odbora za 

gospodarstvo i financije Gradskog vijeća Grada 

Križevaca, broj 6, str. 471 

  

Rješenje o izboru člana Odbora za gospodarstvo i 

financije Gradskog vijeća Grada Križevaca, 

broj 6, str. 471 

 

Rješenje o izboru potpredsjednice Odbora za 

obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport 

Gradskog vijeća Grada Križevaca,  

broj 6. str. 472 

 

Rješenje o izboru potpredsjednice Odbora za 

zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu dob 

Gradskog vijeća Grada Križevaca, 

broj 6, str. 472 

 

Rješenje o izboru potpredsjednika Odbora za selo, 

poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Gradskog 

vijeća Grada Križevaca, 

broj 6, str. 472 

 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 

predlaganje imena naselja, ulica i trgova na 

području Grada Križevaca, broj 6, str. 473 

 

 

ZAKLJUČCI 

 

Zaključak o  usvajanju Izvješća o stanju u 

prostoru Grada Križevaca za razdoblje 2009. – 

2013. godine, broj 1, str. 11 

 

Izvješće o stanju u prostoru Grada  Križevci za 

razdoblje 2009. – 2013. godine,  broj 1, str. 12                                               

 

Zaključak o  usvajanju Izvješća o radu u 

području gospodarenja otpadom energetske 

učinkovitosti za 2013.  godinu,  broj 1, str. 38                                                 

 

Zaključak o donošenju Smjernica za organi- 

zaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Križevaca za 2014. godinu,                                  

broj 1, str. 38   

 

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava 

zaštite i spašavanja na području Grada Križevaca 

u 2013. godini, broj 1, str. 38 

 

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za  

osnivanje prava građenja u dijelu zgrade u Ulici 

Ivana Zakmardija Dijankovečkog 10 za 

obavljanje veterinarskih usluga,  broj 1, str. 39                             

 

Zaključak o davanju suglasnosti za 

   potpisivanje Sporazuma o međusobnim 

odnosima i zajedničkom financiranju izgradnje 

pristupne ceste od čvora  Križevci do gospodar- 

ske zone Gornji Čret, broj 1, str 39                                                

 

Zaključak o davanju suglasnosti za prijenos prava 

građenja na prostoru bivše vojarne u Križevcima, 

broj 1, str. 40 

 

Zaključak o predlaganju kandidata za izbor člana 

Nadzornog odbora  Komunalnog poduzeće d.o.o. 

Križevci, broj 1, str. 40 

 
Zaključak o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli 

sredstava planiranih u Proračunu Grada 

Križevaca za 2013.godinu, broj 2, str. 91 

 
Zaključak o usvajanju Izvještaja o  korištenju 

proračunske zalihe Proračuna Grada Križevaca za 

razdoblje 01.01. – 31.12.2013. godine,                               

broj 2, str. 91 
 
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Dječjeg vrtića Križevci za 2013. godinu 

broj 2, str. 99 
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Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci za 2013. 

godinu, broj 2, str. 99 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Dječjeg vrtića Svetog Josipa za 2013. godinu, 

broj 2, str. 99 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog  izvješća 

Dječjeg vrtića "Čarobna šuma" za 2013. godinu,                                    

broj 2, str. 100 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Osnovne škole Ljudevita Modeca  Križevci  za 

2013. godinu, broj 2, str. 100 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci  za 

2013. godinu, broj 2, str. 100 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Glazbene škole Alberta Štrige Križevci  za 2013. 

godinu, broj 2, str. 101 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog  izvješća 

Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju 

Križevci za 2013. godinu, broj 2, str. 101. 

  

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i  

Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice 

Grada Križevaca  za 2013. godinu, 

broj 2, str. 101 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i  

Financijskog izvješća Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Križevaca za 2013. godinu, 

broj 2, str. 101. 

 

Zaključak  o usvajanju Izvješća o radu i 

Financijskog izvješća Zajednice športskih  

udruga Križevci za 2013. godinu,  

broj 2, str. 102 

 

 Zaključak  o usvajanju Izvješća o radu i 

 Financijskog izvješća Zajednice tehničke 

 kulture Križevci za 2013. godinu,  broj 2, str.102 

 

Zaključak  o usvajanju Izvješća o radu i 

Financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog 

križa  Križevci za 2013. godinu, broj 2, str. 102 

    

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa uređenja prostora na području  

Grada Križevaca za 2013. godinu, broj 2, str. 103 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju  

Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne 

infrastrukture u Gradu  Križevcima  za 2013. 

godinu, broj 2, str.103 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju  

   Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Križevaca u    

2013. godini, broj 2, str. 103 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu  

gradonačelnika Grada Križevaca za razdoblje   

srpanj-prosinac 2013.  godine, broj 2, str. 104                                                

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi  

Strategije razvoja Grada Križevaca za 

razdoblje  siječanj - prosinac 2013. godine,                                                     

broj 2, str. 104 

 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti 

POLIKLINICI MEDIKADENT d.o.o. za 

uknjižbu prava zaloga na pravu građenja u  

prostoru bivše vojarne u Križevcima, 

broj 2, str. 104 

 

Zaključak  o davanju suglasnosti   

gradonačelniku  Grada Križevaca za donošenje 

Odluke o imenovanju ovlaštenih  predstavnika, 

broj 2, str. 105 

 

Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog 

Ciljanih III. izmjena i dopuna Prostornog  plana 

koprivničko-križevačke županije, 

broj 2, str. 105 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju  

sigurnosti tijekom 2013. godine na području  

Grada Križevaca, broj 2, str. 105 

 

Zaključak o donošenju Programa u  

gospodarstvu za 2014. godinu, broj 3, str. 186 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom na području  Grada 

Križevaca za 2013. godinu, broj 3, str. 206                                               

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom na području Grada 

Križevaca za 2013. godinu, broj 3, str. 209 

 

Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici 

Gradske knjižnice "Franjo Marković" Križevci za 

sklapanje ugovora IV. faze za dovršenje rekon- 

strukcije Gradske knjižnice, broj 3, str. 210 
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Zaključak o davanju suglasnosti  za formiranje 

parcele zamjenskog puta u  k.o. Apatovec,                                   

broj 3, str. 210 

 

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaj za 

prodaju građevinskog zemljišta u Ulici Brace 

Hanžeka u Križevcima, broj 4, str. 225 

 

Zaključak o usvajanju Analize poslovanja 

poduzetnika i stanja gospodarstva Grada 

Križevaca u 2013. godini, broj 5, str. 287 

         

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu grado-

načelnika Grada Križevaca za razdoblje siječanj 

– lipanj 2014. godine, broj 5, str. 287 

 

Zaključak o davanju suglasnosti  gradonačelniku 

Grada Križevaca za sklapanje Ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava,  broj 5, str. 287         

          

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2013. 

godinu,  broj 5, str. 288    

       

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Križevačkog 

poduzetničkog centra d.o.o. za 2013. godinu,    

broj 5, str. 288         

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Dječjeg vrtića Križevci za prvo polugodište 

2014., godine, broj 5, str. 289         

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci za prvo 

polugodište 2014. godine, broj 5, str. 289        

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Dječjeg vrtića Svetog Josipa za prvo polugodište 

2014. godine, broj 5, str.289   

         

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Dječjeg vrtića Čarobna šuma za prvo polugodište 

2014. godine, broj 5, str. 290     

           

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci za 

prvo polugodište 2014. godine, broj 5, str. 290         

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci za 

prvo polugodište 2014. godine, 

broj 5, str. 291        

                

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Glazbene škole Alberta Štrige Križevci za prvo 

polugodište 2014. godine, broj 5, str. 291 

         

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju 

Križevci za prvo polugodište 2014. godine, 

broj, 5, str. 291         

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 

Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice 

Grada Križevaca za prvo polugodište 2014. 

godine, broj 5, str. 292    

                    

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 

Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Križevaca za prvo polugodište 2014. 

godine, broj 5, str. 292    

                   

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 

Financijskog izvješća Zajednice športskih udruga 

Križevci za prvo polugodište 2014. godine, 

broj 5, str. 292         

   

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 

Financijskog izvješća Zajednice tehničke kulture 

Križevci za prvo polugodište 2014. godine, 

broj 5, str. 293  

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 

Financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog 

križa  Križevci za prvo polugodište 2014. 

godine,broj. 5, str. 293    

        

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 

Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta 

Križevci za prvo polugodište 2014. godine, 

broj 5, str. 293     

    

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 

Financijskog izvješća Gradske knjižnice "Franjo 

Marković" Križevci za prvo polugodište 2014. 

godine, broj 5, str. 294     

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 

Financijskog izvješća Gradskog muzeja Križevci 

za prvo polugodište 2014. godine, broj 5, str. 294

             

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Križevci vrtića 

Križevci, broj 5, str. 295 

 

Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku 

Grada Križevaca za donošenje Odluke o 

imenovanju ovlaštenih predstavnika otvorenog 
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postupka javne nabave za izvođenje radova 

rekonstrukcije i dogradnje Razvojnog centra i 

Tehnološkog parka Križevci, 

broj 6, str. 457 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na početak 

otvorenog postupka javne nabave za poboljšanje 

energetske učinkovitosti zgrade Dječjeg vrtića 

Križevci, broj 6, str. 457 

 

Zaključak o usvajanju Klasifikacije nerazvrstanih 

cesta na području Grada Križevaca, 

broj 6, str. 458 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

godišnjeg plana i Programa rada Osnovne škole 

Ljudevita Modeca u školskoj 2013./2014. godini, 

broj 6, str. 458 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

godišnjeg plana i Programa rada Osnovne škole 

"Vladimir Nazor" u školskoj 2013./2014. godini, 

broj 6, str. 458 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

godišnjeg plana i Programa rada Glazbene škole 

Alberta Štrige u školskoj 2013./2014. godini, 

broj 6, str. 459 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

godišnjeg plana i Programa rada Centra za odgoj, 

obrazovanje i rehabilitaciju u školskoj 

2013./2014. godini, broj 6, str. 459 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića 

Križevci za pedagošku 2013/2014. godinu, 

broj 6, str. 459 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića 

"Zraka sunca" za pedagošku 2013/2014. godinu, 

broj 6, str. 460 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića 

Svetog Josipa za pedagošku 2013/2014. godinu, 

broj 6, str. 460 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića 

"Čarobna šuma" za pedagošku 2013/2014. 

godinu,  broj 6, str. 461 

 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i 

programa rada Dječjeg vrtića Križevci za 

pedagošku 2014/2015. godinu, broj 6, str. 461 

 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i 

programa rada Dječjeg vrtića "Zraka sunca" za 

pedagošku 2014/2015. godinu, 

broj 6, str. 461 

 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i 

programa rada Dječjeg vrtića Svetog Josipa za 

pedagošku 2014/2015. godinu, broj 6, str. 462 

 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i 

programa rada Dječjeg vrtića "Čarobna šuma" za 

pedagošku 2014/2015. godinu, broj 6, str. 462 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana za 

2015. godinu Dječjeg vrtića Križevci, 

broj 6, str. 463 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana za 

2015. godinu Dječjeg vrtića "Zraka sunca" 

Križevci, broj 6, str. 463 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana za 

2015. godinu Dječjeg vrtića Svetog Josipa, 

Podružnica Križevci, broj 6, str. 463 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana za 

2015. godinu Dječjeg vrtića "Čarobna šuma" 

Križevci, broj 6, str. 464 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana 

Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci za 

2015. godinu, broj 6, str. 464 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana 

Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci za 

2015. godinu, broj 6, str. 464 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana 

Glazbene škole Alberta Štrige Križevci za 2015. 

godinu, broj 6, str. 465 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana Centra 

za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci za 

2015. godinu, broj 6, str. 465 

 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 

Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta 

Križevci za 2015. godinu, broj 6, str. 465 
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Zaključak o usvajanju Programa rada i 

Financijskog plana Gradske knjižnice "Franjo 

Marković" Križevci za 2015. godinu, 

broj 6, str. 466 

 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 

Financijskog plana Gradskog muzeja Križevci za 

2015. godinu, broj 6, str. 466 

 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 

Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Križevaca za 2015. godinu, 

broj 6, str. 466 

 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 

Financijskog plana Vatrogasne zajednice 

Križevci za 2015. godinu, broj 6, str. 467 

 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 

Financijskog plana Zajednice športskih udruga 

Križevci za 2015. godinu, broj 6,  467 

 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 

Financijskog plana Zajednice tehničke kulture 

Križevci za 2015. godinu, broj 6, str. 467 

 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 

Financijskog plana Gradskog društva Crvenog 

križa Križevci za 2015. godinu, broj 6, str. 468 

 

Zaključak o odobrenju Programa rada Savjeta 

mladih Grada Križevaca, broj 6, str. 468 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korisnicima 

studentskih kredita, broj 6, str. 468 

 

Zaključak o usklađenju Plana zaštite od požara i 

tehnološke eksplozije Grada Križevaca,           

broj 6, str. 469 

AKTI GRADONAČELNIKA 

 
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih 

u Proračunu Grad Križevaca za 2013. godinu, 

broj 2, str. 106 

 

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 

financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih 

škola u 2014. godini, nad kojima osnivačka prava 

ima Grad Križevci, 

broj 3, str. 213 

 

Plan nabave Grada Križevaca za 2014. godinu, 

broj 1, str. 43 

 

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada 

Križevaca, broj 1, str. 45 

 

Prve Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. 

godinu, broj 6.str. 474 

 

Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2014. 

godinu, broj 6, str. 477 

 

Zaključak o dodjeli Zahvalnice gradonačelnika 

Grada Križevaca, broj 2, str. 118 

 

 

 

AKTI USTANOVA 
 

Statut Dječjeg vrtića Križevci, broj 5, str. 295 
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"Službeni vjesnik Grada Križevaca", službeno glasilo Grada Križevaca 

Izdavač: Grad Križevci, Glavni i odgovorni urednik: Ana Lukačić-Lojen, 48260 Križevci, Ulica Ivana 

Zakmardija Dijankovečkog 12., telefon: 048/681-411. Tisak: Grad Križevci. 

Pretplata za 2015. godinu iznosi 100,00 kuna, a uplaćuje se u korist računa broj – 2340009-

1821400000 Grad Križevci, s pozivom na broj 7706. 

 

 

 


