
 
 

Godina XX.               Križevci, 30. prosinca 2015.                  KAZALO 

 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

 

 
ODLUKE 
 

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za 

uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te 

mjerama  zaštite od požara na području Grada 

Križevaca, broj 1, str. 64                                                                                     

                                                                

Odluka o  proglašenju počasnog građanina 

Grada Križevaca, broj 1, str. 67 

 

Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo, 

broj 1, str. 68 

 

Odluka o dodjeli Plakete Grada Križevaca, 

broj, 1, str. 68 

  

Odluke o dodjeli Plakete Grada Križevaca, 

broj 1, str.69 

 

Odluke o dodjeli Plakete Grada Križevaca, 

broj 1, str.69 

 

Odluke o dodjeli priznanja Grada Križevaca, 

broj 1, str. 69 

 

Odluke o dodjeli priznanja Grada Križevaca, 

broj 1, str. 70 

 

Odluke o dodjeli priznanja Grada Križevaca, 

broj 1, str. 70 

                                            

Odluke o dodjeli priznanja Grada Križevaca, 

broj 1, str. 70 

 

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja         

u privatne ustanove socijalne skrbi  za starije  

i nemoćne osobe sa  sjedištem na području 

Grada Križevaca, broj 2, str. 86             

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

ostvarivanju prava iz socijalne skrbi Grada 

Križevaca, broj 2, str. 87 

 

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja grada  Križevaca, 

broj 2, str. 89 

 

Odluku o kratkoročnom zaduživanju Grada  

Križevaca , broj 2, str. 92 

 

Odluka o načinu raspolaganja komanditnim  

ulogom u VISIA CROATICA d.o.o. k.d, 

broj 2, str. 93 

 

Odluka o kupnji poslovnih udjela u društvu  

Radio Križevci d.o.o, broj 2, str.94 

 

Odluka o prodaji građevinskog zemljišta na 

području Gospodarske zone Gornji Čret,  

broj 2, str. 94 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom doprinosu na području  Grada 

Križevaca, broj 3, str. 160 

 

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj 

naknadi na području Grada Križevaca,                                  

broj 3, str. 160 

 

Odluka o određivanju imena novoformirane 

ulice na području Grada Križevaca, broj 3, str. 

161                                                  

 

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim 

materijalnim pravima gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika Grada Križevaca, 

broj 3, str. 161                                               

 

Odluka o davanju koncesije za obavljanje  

komunalne djelatnosti organizacije  parkiranja 

na području Grada Križevaca, broj 3, str. 162 
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Odluka o osnivanju prava građenja na  

građevinskom zemljištu na području 

gospodarske zone Gornji Čret, broj 3, str. 163 

 

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju 

Proračuna  Grada Križevaca za 2015. godinu, 

broj 4, str. 233 

 

 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za  

 2014. godinu, broj 4, str. 233 

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada  

Križevaca za 2016. godinu, broj 4, str. 312 

 

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti  

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća za 

područje Grada Križevaca, broj 4, str. 336 

 

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja 

Grada Križevaca i Plana civilne zaštite Grada 

Križevaca,  broj 4, str. 336 

 

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na  području 

Grada Križevaca, broj 4, str. 337 

 

Odluka o IV. izmjenama i dopunama  Odluke o 

donošenju Prostornog plana uređenja Grada 

Križevaca, broj 4, str. 340 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

organizaciji i načinu naplate parkiranja, te 

premještanju i blokiranju vozila na području 

Grada Križevaca, broj 4, str. 358  

 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 

kojem će se povjeriti  obavljanje komunalnih 

poslova za komunalnu djelatnost-održavanje  

nerazvrstanih makadamskih cesta na području 

Grada Križevaca, broj 4, str. 360 

 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 

kojem će se povjeriti obavljanje komunalnih 

poslova za komunalnu djelatnost-održavanje 

nerazvrstanih asfaltnih cesta na području Grada 

Križevaca, broj 4, str. 361 

 

Odluka o određivanju imena  novoformirane 

ulice na području Grada Križevaca, 

 broj 4, str. 361 

 

Odluka o izmjeni Odluke o ostvarivanju  prava 

iz  socijalne skrbi  Grada Križevaca, 

 broj, str.362 

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za 

financiranje političkih stranaka zastupljenih  u 

Gradskom vijeću Grada, Križevaca za 2016. 

godinu,  broj 4,  str. 363 

 

Odluka o davanju na upravljanje i  održavanje 

sportskih objekata u vlasništvu Grada 

Križevaca, broj 4, str. 364 

 

 

 

PLANOVI 
 

Plan o izmjenama Plana javnih potreba 

socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim 

udrugama na području Grada Križevaca u  

2015. godini, broj 4, str. 248 

 

Plan  javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

humanitarnim i ostalim udrugama na području 

Grada Križevaca u 2016. godini, broj 4, str. 333 

 

 

 

PRAVILNIK 

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada 

Križevaca, broj 4, str. 365 

 

 

 

PROGRAMI 
 

Program o izmjeni Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada 

Križevaca u 2015. godini, broj 4, str. 234 

 

Program o izmjeni Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture  na području 

Grada Križevaca u 2015. godini, broj 4, str. 236 

 

Program o  izmjeni Programa uređenja prostora 

na području Grada Križevaca u 2015. godini, 

broj 4, str. 240 

 

Program o izmjenama Programa javnih potreba 

u predškolskom odgoju i  obrazovanju na 

području Grada Križevaca u 2015. Godini,  

broj 4, str. 242 

 

Program o izmjenama Programa javnih potreba 

u osnovnom obrazovanju na području Grada 

Križevaca u 2015. godini, broj 4, str. 243 
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Program  o izmjenama Programa javnih  

potreba za dodatne programe u srednjim 

školama te učeničkim i studentskim potporama 

na području Grada Križevaca u 2015. godini, 

broj 4, str. 245 

 

Program o izmjenama Programa javnih potreba 

u kulturi  na području  Grada Križevaca u 2015. 

godini,  broj 4, str. 246 

 

Program o izmjenama Programa javnih potreba 

u sportu, rekreaciji i tehničkoj   kulturi na 

području Grada Križevaca u  2015. godini, broj 

4, str. 247 

 

Program o izmjenama Programa javnih  potreba 

u protupožarnoj zaštiti, civilnoj  zaštiti i javnoj 

sigurnosti na području  Grada Križevaca u 

2015. godini, broj 4, str. 249 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture 

na području  Grada Križevaca u 2016. godini, 

broj 4, str. 319 

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Križevaca u 

2016. godini, broj 4, str. 321 

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 

na području Grada Križevaca u 2016. godini, 

broj 4, str. 324 

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju 

i obrazovanju na području Grada  Križevaca u 

2016. godini, broj 4, str. 325 

 

Program javnih potreba u osnovnom 

obrazovanju na području Grada  Križevaca u 

2016. godini, broj 4, str. 327 

 

Program javnih potreba za dodatne programe u 

srednjim školama te učeničkim i studentskim 

potporama na području Grada Križevaca u 

2016. godini, broj 4, str. 328 

 

Program javnih potreba u kulturi  na području 

Grada Križevaca u 2016. godini, broj 4, str.329    

 

Program javnih potreba u sportu, rekreaciji i 

tehničkoj kulturi na području Grada Križevaca 

u 2016. godini, broj 4, str. 331 

 

 

Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti, 

civilnoj zaštiti  i javnoj sigurnosti na području 

Grada Križevaca u 2016. godini, broj 4, str.334 

 

Program rada Gradskog vijeća Grada Križevaca 

za 2016. godinu, broj 4, str. 381 

 

 

 

PRORAČUN 
 

Godišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna 

Grada Križevaca za 2014. godinu, broj 1, str. 86 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Grada Križevaca za prvo polugodište 2015. 

godine, broj 3, str. 106, 

 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca 

za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. 

godinu, broj 4, str. 176 

 

Donošenje Proračuna Grada Križevaca za 2016. 

godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,  

broj 4, str. 251 

 

 

 

RJEŠENJA 
 

Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika 

Odbora za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost Gradskog vijeća Grada Križevaca, 

broj 1, str. 83 

 

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti  

ravnatelja Gradskog muzeja Križevci,  

broj 4, str. 390 

 

 

 

ZAKLJUČCI 
 

Zaključak o usvajanju Programa u gospodarstvu 

za 2015. godinu, broj 1, str. 70.                                            

                                                            

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi 

Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje 

siječanj -  prosinac 2014. godine, broj 1, str. 71 

 

Zaključak o usvajanju Plana provedbe Projekata 

Strategije razvoja Grada Križevaca u 2015. 

godini, broj 1, str. 71                                                       
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Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređenja 

komunalne  infrastrukture u Gradu Križevcima 

za 2014. godinu, broj 1, str. 72 

 

 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa održavanja komunalne infra- 

strukture na području Grada Križevaca u 2014. 

godini, broj 1, str.72 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa uređenja prostora na području Grada 

Križevaca za 2014. godinu, broj 1, str. 73                                      

                                                                  

Zaključak o usvajanju Izvješća o Gospodarenju 

otpadom za 2014. godinu Komunalnog 

poduzeća d.o.o. Križevci, broj 1, str. 73 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom  na području 

Grada Križevaca za 2014.godinu, broj 1, str. 73                                              

 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na   

prijedlog Osnovne škole Ljudevita Modeca 

Križevci, broj 1, str. 74 

 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na   

prijedlog  Osnovne škole "Vladimir Nazor" 

Križevci, broj 1, str. 74 

 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na   

prijedlog Centra za odgoj, obrazovanje i      

rehabilitaciju Križevci, broj 1, str. 75 

  

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na   

prijedlog Glazbene škole Alberta Štrige 

Križevci, broj 1, str. 75 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 

gradonačelnika Grada Križevaca za razdoblje 

srpanj – prosinac 2014.godine, broj 1, str.75 

 

Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku 

Grada Križevaca za  sklapanje Ugovora o 

prijenosu prava građenja, broj 1, str. 76 

 

 Zaključak o davanju suglasnosti gradona- 

čelniku Grada Križevaca za  pokretanje i 

provođenje otvorenog postupka javne nabave 

male vrijednosti za nabavu intelektualnih 

usluga za uspješno funkcioniranje Razvojnog 

centra i tehnološkog parka Križevci, 

broj 1, str. 76     

Zaključak o prihvaćanju prijedloga za prodaju   

nekretnina u vlasništvu Grada Križevaca 

broj 1, str. 77                                               

 

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava 

zaštite i spašavanja na području Grada 

  Križevaca u 2014. godini, broj 1, str. 77 

 

Zaključak o donošenju Smjernica za organi- 

zaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Križevaca za 2015. godinu,  

broj 1, str. 78 

                                                                                       

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

Financijskog plana Dječjeg vrtića Križevci za 

2014. godinu, broj 1, str. 78 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

Financijskog plana Dječjeg vrtića Zraka sunca 

za 2014. godinu, broj 1, str. 78 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

Financijskog plana Dječjeg vrtića Zraka sunca 

za 2014. godinu, broj 1, str. 78 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

Financijskog plana Dječjeg vrtića Svetog Josipa 

za 2014. godinu, broj 1, str. 79 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

Financijskog plana Dječjeg vrtića "Čarobna 

šuma" za 2014. godinu, broj 1, str. 79  

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci za 

2014. godinu, broj 1, str. 79 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci za 

2014. godinu, broj 1, str. 80 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Glazbene škole Alberta Štrige Križevci za 

2014. godinu, broj 1, str. 80 

 
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Križevci za 2014. godinu, broj 1, str. 80 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 

Financijskog izvješća Pučkog otvorenog   

učilišta Križevci za 2014. godinu, 

   broj 1, str. 81 
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Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 

Financijskog izvješća Gradske knjižnice 

"Franjo Marković" Križevci za 2014. godinu, 

   broj 1, str. 81 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 

Financijskog izvješća Gradskog muzeja 

Križevci za 2014. godinu, broj 1, str. 81 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu  i 

Financijskog izvješća Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Križevaca za 2014. godinu, 

broj 1, str. 82 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu  i 

Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice 

Grada Križevaca za 2014. godinu, 

broj 1, str. 82 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu  i 

Financijskog izvješća Zajednice športskih 

udruga Križevci za 2014. godinu, 

broj 1, str. 82 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu  i 

Financijskog izvješća Zajednice tehničke 

kulture Križevci za 2014. godinu, 

broj 1, str. 82 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu  i 

Financijskog izvješća Gradskog društva 

Crvenog križa Križevci za 2014. godinu, 

broj 1, str. 83 
 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u 

Komunalnom poduzeću d.o.o., broj 2, str. 94 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izgradnji 

teniskih terena, broj 2, str. 95 

 

Zaključak o prihvaćanju Prijedloga za prodaju 

nekretnina u vlasništvu Grada Križevaca, 

broj 2. str. 96 

 

Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku 

Grada Križevaca za sklapanje Ugovora o 

zajedničkom nastupu u provedbi projekta 

rekonstrukcije Potočke ulice u Križevcima, 

broj 2, str. 96 

 

Zaključak  o davanju suglasnosti 

gradonačelniku Grada Križevaca  za donošenje 

Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika 

tzv. "bagatelne  nabave" za izgradnju nogostupa  

u Potočkoj ulici u Križevcima, broj 2. str. 97 

Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku 

Grada Križevaca za donošenje Odluke o 

imenovanju ovlaštenih predstavnika tzv. 

"bagatelne nabave" za rekonstrukciju zgrade 1 u  

Cubincu, broj 2, str. 97 

 

 Zaključak o minimalnim uvjetima za  sklapanje 

ugovora o sufinanciranju troškova smještaja  u 

privatne ustanove socijalne skrbi za starije i 

nemoćne osobe sa sjedištem na području Grada 

Križevaca, broj 2, str. 98 

 

Zaključak o davanju suglasnosti  

ravnateljici Gradske knjižnice „Franjo 

Marković Križevci za sklapanje ugovora o 

korištenju sredstava za investicijski 

program: Opremanje zgrade Knjižnice u 

2015., broj 2, str. 99 
 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu  i 
financijskom poslovanju Križevačkog 

poduzetničkog centra d.o.o. za 2014. godinu, 

broj 2, str. 99 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene  

Statuta Pučkog otvorenog učilišta Križevci,  

broj 2, str. 100 

 

Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju 

suglasnosti  gradonačelniku Grada Križevaca za 

donošenje Odluke o  imenovanju ovlaštenih 

predstavnika otvorenog postupka javne nabave 

za izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje 

Razvojnog centra i Tehnološkog parka 

Križevci, broj 2, str. 100 

 

Zaključak o prihvaćanju prijedloga za 

formiranje nove gradske stambene ulice, 

broj 3, str. 163 

 

Zaključak o izmjeni Zaključka o prihvaćanju 

Prijedloga za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Grada Križevaca, broj 3, str. 164 

 

Zaključak usvajanju Financijskog izvješća 

Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2014. 

godinu, broj 3, str. 164            

 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg financijskog 

izvještaja Turističke zajednice Grada Križevaca 

za 2014. godinu , broj 3, str. 165 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradona- 
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čelnika Grada Križevaca za   razdoblje siječanj-

lipanj 2015. godine, broj 3, str. 165 

 

Zaključak o usvajanju Analize poslovanja  

poduzetnika i stanja gospodarstva Grada 

Križevaca u 2014. godini, broj 3, str. 165                       

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vijeća 

 mjesnih odbora i Gradskih četvrti za mandatno  

razdoblje 2011. do 2014. godine, broj 3, str. 166 

  

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci za 

prvo polugodište 2015. godine, broj 3, str.166 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci za 

prvo polugodište 2015. godine, broj 3, str.166 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Glazbene škole Alberta Štrige Križevci  za prvo 

polugodište 2015. godine, broj 3, str. 167 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju  

Križevci za prvo polugodište  2015.godine, 

broj 3, str. 167 
 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Dječjeg vrtića Križevci  za prvo polugodište  

2015. godine, broj 3, str. 167  

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Dječjeg vrtića  Zraka sunca Križevci za prvo 

polugodište 2015. godine, broj 3, str. 168 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća  

Dječjeg vrtića Svetog Josipa  za prvo polugo- 

dište 2015. godine, broj 3, str. 168 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Dječjeg vrtića "Čarobna šuma" za prvo  

polugodište 2015. godine, broj 3, str. 168 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i  

Financijskog izvješća Pučkog otvorenog  

učilišta Križevci za prvo polugodište 2015. 

godine, broj 3, str. 169 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 

Financijskog izvješća Gradske knjižnice  

"Franjo Marković" Križevci za prvo polugo- 

dište 2015. godine, broj 3, str. 169 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i  

Financijskog izvješća Gradskog muzeja 

Križevci za prvo polugodište 2015. godine,                                                

broj 3, str. 169                       

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i  

Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice  

Grada Križevaca za prvo polugodište  2015.  

godine, broj 3, str. 170 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i  

financijskog izvješća Javne vatrogasne  

postrojbe Grada Križevaca za prvo  polugodište  

2015. godine, broj 3, str. 170 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i  

Financijskog izvješća Zajednice športskih  

udruga Križevci za prvo polugodište  2015. 

godine, broj 3, str. 170 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i  

Financijskog izvješća Zajednice tehničke  

kulture  Križevci za prvo polugodište  2015.  

godine,  broj 3, str. 171 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i  

Financijskog izvješća Gradskog društva  

Crvenog križa  Križevci za prvo polugodište   

2015. godine, broj 3, str.171 

 

Zaključak o davanju prethodne  suglasnosti na 

prijedlog Statuta Gradskog muzeja Križevci, 

broj 4, str.389 

 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Izmjena Statuta Gradske  knjižnice 

"Franjo Marković" Križevci, broj 4. str. 389 

 

Zaključak o raspisivanju Javnog  poziva za 

isticanje kandidatura za izbor  članova i 

zamjenika članova Savjeta mladih Grada 

Križevaca, broj 4, str. 389 

 

Zaključak o predlaganju kandidata  izbor člana 

Nadzornog odbora Komunalnog  poduzeće 

d.o.o. Križevci, broj 4, str. 390 

 

Zaključak o usklađenju Plana zaštite od požara i 

tehnološke eksplozije Grada Križevaca, 

broj 4. str. 390 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana 

za 2016.  godinu Dječjeg vrtića Križevci, 

broj 4, str. 391 
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Zaključak o usvajanju Financijskog plana 

Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci za 2016. 

godinu, broj 4, str. 391 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana za 

2016. godinu Dječjeg vrtića Svetog Josipa, 

Podružnica Križevci, broj 4, str. 391 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana za 

2016. godinu Dječjeg vrtića "Čarobna šuma" 

Križevci, broj 4, str. 392 

 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i  

programa rada Dječjeg vrtića Križevci za 

pedagošku 2015./2016. godinu,  

broj 4. str. 392 

 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i  

programa rada Dječjeg vrtića Zraka sunca 

Križevci za pedagošku 2015/2016.godinu, 

broj 4, str. 392 

 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i  

programa rada Dječjeg vrtića Svetog Josipa,  

Podružnica Križevci za pedagošku 2015/2016. 

godinu, broj 4, str.393 

 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i  

programa rada Dječjeg vrtića Čarobna šuma 

Križevci za pedagošku 2015/2016. godinu, 

broj 4, str.393 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana  

Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci za 

2016. godinu, broj 4, str.393 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana  

Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci za 

2016. godinu, broj 4, str. 394 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana 

Glazbene škole  Alberta Štrige Križevci  za 

2016. godinu, broj 4, str. 394 

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana 

Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Križevci za 2016. godinu, broj 4, str. 394 

 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 

Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta 

Križevci za 2016. godinu, broj 4, str. 394 

 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 

Financijskog plana Gradske knjižnice "Franjo 

Marković" Križevci za 2016. godinu, 

broj 4, str. 395 

 

Zaključak o usvajanju Programa rada i  

Financijskog plana Gradskog muzeja 

Križevci za 2016. godinu, broj 4, str. 395 

 

Zaključak o usvajanju Programa rada i  

Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe  

Grada Križevaca za 2016.  godinu, 

broj 4, str.  395 

 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 

Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada 

Križevaca za 2016.  godinu, broj 4, str. 396 

 

Zaključak o usvajanju Programa rada i  

Financijskog plana Zajednice športskih udruga 

Križevci za 2016.  godinu, broj 4, str. 396 

 

Zaključak o usvajanju Programa rada i  

Financijskog plana Zajednice tehničke kulture 

Križevci za 2016.  godinu, broj 4, str. 396 

 

Zaključak o usvajanju Programa rada i  

Financijskog plana Gradskog društva Crvenog 

križa Križevci za 2016.  godinu, broj 4, str. 397 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

Godišnjeg plana i programa rada  Dječjeg vrtića 

Križevci pedagoškoj  2014./2015. godini, 

broj 4, str. 397 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića 

Zraka sunca Križevci  u pedagoškoj 

2014./2015. godini, broj 4, str. 397 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

Godišnjeg izvedbenog  plana i programa rada 

Dječjeg vrtića Svetog Josipa, Podružnica 

Križevci u pedagoškoj 2014./2015. godini, 

broj 4, str. 398 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

Godišnjeg izvedbenog  plana i  programa rada 

Dječjeg vrtića Čarobna   šuma Križevci u 

pedagoškoj 2014./2015. godini, broj 4, str. 398 

 

Zaključak o usvajanju  Izvješća o ostvarenju 

Godišnjeg plana i programa  rada Osnovne 

škole Ljudevita Modeca Križevci u školskoj 

2014./2015.godini, broj 4, str. 398 

 

Zaključak o usvajanju  Izvješća o ostvarenju 

Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole  
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"Vladimir Nazor" Križevci u školskoj 

2014./2015. godini, broj 4, str. 399 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

Godišnjeg plana i programa  rada Glazbene 

škole Alberta Štrige  Križevci u školskoj 

2014./2015. godini, broj 4, str. 399 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 

Godišnjeg plana i programa rada Centra za 

odgoj, obrazovanje i  rehabilitaciju Križevci u 

školskoj 2014./2015. godini, broj 4, str. 399 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o studentskim 

kreditima, broj 4, str. 400 

 

 

 

 

AKTI GRADONAČELNIKA 
 

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu  

financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih 

škola u 2015. godini, nad kojima osnivačka 

prava ima Grad Križevci, broj 2, str. 101 

 

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada 

Križevaca, broj 1, st. 84 

 

Rješenje o razrješenju dužnosti Povjerenstva za 

preuzimanje obveze po studentskom kreditu 

Grada Križevaca, broj 2, str. 103 

 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 

preuzimanje obveze po studentskom kreditu 

Grada Križevaca, broj 2, str. 104 

 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 

razmatranje podnijetih zahtjeva za 

sufinanciranje troškova smještaja u privatne 

ustanove socijalne skrbi za starije i  nemoćne  

osobe sa sjedištem na području Grada  

Križevaca, broj 3, str. 171 

 

Zaključak o izmjeni Zaključka o određivanju 

predstavnika Grada Križevaca u Povjerenstvo 

za procjenu troška stavljanja u funkciju 

poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji 

poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo 

višegodišnjim raslinjem, broj 1, str. 85 

 

Zaključak o izmjeni Zaključka o utvrđivanju 

mjerila za stjecanje prava na besplatnu  

prehranu učenika u školskim kuhinjama 

osnovnih škola na području grada Križevaca,                                                 

broj 3, str. 172 

 

 Zaključak o subvenciji prijevoza učenika 

broj 3, str. 172 

 

Zaključak o odobrenju Grba Grada Križevaca, 

broj 4, str. 400 

 

 

 

STRUČNA SLUŽBA 
 

Ispravak Odluke o izmjenama Odluke o 

komunalnoj  naknadi  na području Grada 

Križevaca, broj 4, str. 405 

 

 Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke  o komunalnom doprinosu na području 

Grada Križevaca, broj 4, str. 405 

 

 

 

AKTI  USTANOVA 
 

 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 
 

Izmjene Statuta Pučkog otvorenog učilišta, 

broj 3. str. 174 

 

 

 

GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI 
 

Statut Gradskog muzeja Križevci, broj 4, str. 

400 

 

 

 

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE 

MANJINE GRADA KRIŽEVACA 

 
Izmjene i dopune Statuta Vijeća Srpske 

nacionalne manjine Grada Križevaca,  

broj 3, str. 173 

 

 

 



2014             SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACA  -  KAZALO Stranica  9                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"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. 

 

 

 
 


