
 
 

Godina XXI.               Križevci, 30. prosinca 2016.                 KAZALO 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

ODLUKE 

Statutarna odluka  o izmjeni i dopuni Statuta 
Grada Križevaca, broj 1, str. 1 

Odluka o proglašenju počasne građanke Grada 
Križevaca, broj 1, str. 1 

Odluka o dodjeli Plakete Grada Križevaca, broj 1, 
str. 2 

Odluka o dodjeli Priznanja Grada, broj 1, str. 2 

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

Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje i 
sklapanja Povelje prijateljstva između Grada 
Križevaca i Grada Novske, broj 1, str. 3 

Odluka o kreditnom zaduženju Grada Križevaca, 
broj 1, str. 3 

Odluka o upravljanju, korištenju i održavanju 
društvenih domova Grada Križevaca, broj 1, str. 
4 

Odluka o podmirenju troškova u postupku 
ozakonjenja nezakonito izgrađenih društvenih 
domova i domova Dobrovoljnih vatrogasnih 
društava na području Grada Križevaca, broj 1, 
str. 6 

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od 
požara i tehnološke eksplozije za Grad Križevce, 
broj 1, str. 7 

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Križevaca za 2016. godinu, broj 2, str. 155 
Odluka o prijenosu prava vlasništva komunalne 
vodne građevina na javnog isporučitelja vodne 
usluge, broj 2, str. 156 

Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji između 
Grada Križevaca (Republika Hrvatska) i Občine 
Slovenske Konjice (Republika Slovenija), broj 2, 
str. 156 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. 
godinu, broj 3, str. 221 

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje 
objektom "Razvojnog centra i tehnološkog parka 
Križevci", broj 3, str. 221 

Odluka davanju u najam socijalnih stanova u 
vlasništvu Grada Križevaca, broj 3, str. 223 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim 
porezima, broj 3, str. 229 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom 
doprinosu na području Grada Križevaca, broj 3, 
str. 230 

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa 
za sustav civilne zaštite na području Grada 
Križevaca, broj 3, str. 230 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi Bojnikovec, broj 3, str. 231 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi Raven, broj 3, str. 232 

Odluka o dopuni Odluke o ostvarivanju prava iz 
socijalne skrbi  Grada Križevaca, broj 4, str. 304 

Odluka o određivanju imena novoformiranih 
ulica na području Grada Križevaca, broj 4, str. 
304 

Odluka o proglašenju nekretnine svojstvom 
Javnog dobra – putovi u općoj uporabi, broj 4, 
str. 305 
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Odluka o produženju korištenja podrumskog 
prostora u zgradi Hrvatskog doma u Križevcima, 
broj 4, str. 306 

Odluka o nerazvrstanim cestama na području 
Grada Križevaca, broj 5, str. 368 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na 
rekonstrukciji nerazvrstane ceste Male Sesvete -  
Velike Sesvete NC16/70, broj 5, str. 373 

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Križevaca 
za 2017. godinu, broj 6, str. 474 

Odluke o raspoređivanju sredstava za 
financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
Gradskom vijeću Grada Križevaca za 2017. 
godinu, broj 6, str. 486 

Odluka o dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu na području Grada Križevaca, broj 6, 
str. 487 

Odluka o pokretanju postupka stavljanja van 
snage provedbenog plana naselja "Đuro Salaj" u 
Križevcima, broj 6, str. 488 

Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju 
Križevačke djevojačke straže, broj 6, str. 490 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi, broj 6, str. 493 

PLANOVI 

Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi, 
humanitarnim i ostalim udrugama na području 
Grada Križevaca u 2016. godini, broj 2, str. 155 

Plan o izmjenama i dopunama Plana javnih 
potreba u socijalnoj skrbi, humanitarnim i 
ostalim udrugama na području Grada Križevaca u 
2016. godini, broj 4, str. 300 

Plan sukcesivnog pokrića manjka prethodnih 
razdoblja Grada Križevaca, broj 6, str. 482 

PROGRAMI 

Program potpora poljoprivredi na području 
Grada Križevaca za 2016. godinu, broj 1, str. 8 

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Križevaca u 2016. godini, broj 2, str. 154 

Izmjene Programa javnih potreba u sportu, 
rekreaciji i tehničkoj kulturi na području Grada 
Križevaca u 2016. godini, broj 2, str. 154 

Program o izmjenama Programa javnih potreba 
u predškolskom odgoju i obrazovanju na 
području Grada Križevaca u 2016.  godini, broj 4, 
str. 297 

Program o izmjenama Programa javnih potreba 
u osnovnom obrazovanju na području Grada 
Križevaca u 2016. godini, broj 4, str. 297 

Program o izmjenama Programa javnih potreba 
za dodatne programe u srednjim školama te 
učeničkim i studentskim potporama na području 
Grada Križevaca u 2016. godini, broj 4, str. 298 

Program o izmjenama Programa javnih potreba 
u kulturi  na području Grada Križevaca  u 2016. 
godini, broj 4, str. 299 

Program o izmjenama Programa javnih potreba 
u protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj 
sigurnosti na području Grada Križevaca, broj 4, 
str. 301 

Program o izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Križevaca u 2016. godini, broj 4, 
str. 302 

Program o izmjenama i dopunama Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Križevaca u 
2016. godini, broj 4, str. 302 

Program održavanja komunalne infrastrukture 
na području Grada Križevaca u 2017. godini, broj 
6, str. 446 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Križevaca u 
2017. godini, broj 6, str. 448 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 
na području Grada Križevaca u 2017. godini, broj 
6, str. 450 
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Program javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju na području Grada Križevaca u 
2017. godini, broj 6, str. 451 

Program javnih potreba u osnovnom 
obrazovanju na području Grada Križevaca u 
2017. godini, broj 6, str. 452 

Program javnih potreba za dodatne programe u 
srednjim školama te učeničkim i studentskim 
potporama na području Grada Križevaca u 2017. 
godini, broj 6, str. 453 

Program javnih potreba u kulturi na području 
Grada Križevaca u 2017. godini, broj 6, str. 454 

Program javnih potreba u sportu, rekreaciji i 
tehničkoj kulturi na području Grada Križevaca u 
2017. godini, broj 6, str. 455 

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, 
humanitarnim i ostalim udrugama na području 
Grada Križevaca u 2017. godini, broj 6, str. 456 

Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti, 
civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti na području 
Grada Križevaca u 2017. godini, broj 6, str. 457 

Programi u gospodarstvu za 2017. godinu, broj 6, 
str. 459 

PRORAČUN 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 
2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, 
broj 2, str. 113 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 
Križevaca za 2015. godinu, broj 3, str. 161 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 
2016. godinu i projekciju za 2017. i 2018. godinu, 
broj 4, str. 252 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Grada Križevaca za prvo polugodište 2016. 
godine, broj 4, str. 307 

Proračun Grada Križevaca za 2017. godinu i 
projekcije za 2018. i 2019. godinu, broj 5, str. 
377  

 

RJEŠENJA 

Rješenje o izboru članica/članova Savjeta mladih 
Grada Križevaca, broj 1, str. 21 

Rješenje o razrješenju i izboru članice Odbora za 
obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport 
Gradskog vijeća Grada Križevaca, broj 2, str. 159 

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti 
ravnatelja Gradskog muzeja Križevci, broj 6, str. 
502 

SPORAZUMI 

Sporazum između Občine Slovenske Konjice u 
Republici Sloveniji i Grada Križevaca u Republici 
Hrvatskoj (na hrvatskom), broj 3, str. 236 

Sporazum o sodelovanju med Občino Slovenske 
Konjice v Republiki Sloveniji i Mestom Križevci v 
Republiki Hrvaški (na slovenskom), broj 3, str. 
237 

ZAKLJUČCI 

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi 
Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje 
siječanj – prosinac 2015. godine, broj 1, str. 13 

Zaključak o Planu provedbe projekata Strategije 
razvoja Grada Križevaca u 2016. godini, broj 1, 
str. 13 

Zaključak o usvajanju Izvješća o gospodarenju 
otpadom za 2015. godinu, broj 1, str. 13 

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom Grada Križevaca za 2015. 
godinu, broj 1, str. 14 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
gradonačelnika Grada Križevaca za razdoblje 
srpanj – prosinac 2015. godine, broj 1, str. 14 

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava 
civilne zaštite na području Grada Križevaca u 
2015. godini, broj 1, str. 14 

Zaključak o donošenju Plana razvoja sustava 
civilne zaštite na području Grada Križevaca za 
2016. godinu, broj 1, str. 15 
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Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i 
razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 
Križevaca za razdoblje od 2016. do 2019. godine, 
broj 1, str. 15 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Križevci za 2015. godinu, broj 1, 
str. 15 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Zraka sunca za 2015. godinu, broj 
1, str. 16 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Svetog Josipa za 2015. godinu, broj 
1, str. 16 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića "Čarobna šuma" za 2015. godinu, 
broj 1, str. 16 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci za 
2015. godinu, broj 1, str. 17 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci za 2015. 
godinu, broj 1, str. 17 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 
Križevci za 2015. godinu, broj 1, str. 17 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci za 2015. 
godinu, broj 1, str. 18 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta 
Križevci za 2015. godinu, broj 1, str. 18 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Gradske knjižnice "Franjo 
Marković" Križevci za 2015. godinu, broj 1, str. 
18 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Gradskog muzeja Križevci za 
2015. godinu, broj 1, str. 19 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Križevaca za 2015. godinu, broj 1, str. 19 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada 
Križevaca za 2015. godinu, broj 1, str. 19 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Zajednice športskih udruga 
Križevci za 2015. godinu, broj 1, str. 20 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Zajednice tehničke kulture 
Križevci za 2015. godinu, broj 1, str. 20 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog 
križa Križevci za 2015. godinu, broj 1, str. 20 

Zaključak o davanju suglasnosti za potpisivanje 
Ugovora o priključenju na elektroenergetsku 
mrežu Razvojnog centra i tehnološkog parka 
Križevci, broj 2, str. 157 

Zaključak o prijedlogu izvansudske nagodbe o 
podjeli Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, 
broj 2, str. 157 

Zaključak o predlaganju kandidata za izbor člana 
Nadzornog odbora Križevačkog poduzetničkog 
centra d.o.o, broj 2, str. 158 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Gradu Križevcima za 2015. 
godinu, broj 3, str. 233 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture 
na području Grada Križevaca u 2015. godini, broj 
3, str. 233 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa uređenja prostora na području Grada 
Križevaca za 2015. godinu, broj 3, str. 234 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg financijskog 
izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 
2015. godinu, broj 3, str. 234 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg financijskog 
izvješća Turističke zajednice Grada Križevaca za 
2015. godinu, broj 3, str. 234 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
financijskom poslovanju Križevačkog 
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poduzetničkog centra d.o.o. za 2015. godinu, 
broj 3, str. 235 

Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta 
mladih Grada Križevaca za 2016. godinu, broj 3, 
str. 235 

Zaključak o davanju suglasnosti v.d. ravnateljici 
Gradskog muzeja Križevci za sklapanje ugovora o 
korištenju sredstava Ministarstva kulture, broj 3, 
str. 235 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj 
reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nekretninama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave na području 
Koprivničko-križevačke županije Grada Križevaca, 
broj 3, str. 236 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Osnovne škole Ljudevita Modeca za prvo 
polugodište 2016. godine, broj 4, str. 357 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci za prvo 
polugodište 2016. godine, broj 4, str. 357 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci za prvo 
polugodište 2016. godine, broj 4, str. 357 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 
Križevci za prvo polugodište 2016. godine, broj 4, 
str. 357 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Križevci za prvo polugodište 2016. 
godine, broj 4, str. 358 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci za prvo 
polugodište 2016. godine, broj 4, str. 358 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Svetog Josipa Križevci za prvo 
polugodište 2016. godine, broj 4, str. 358 

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Čarobna šuma Križevci za prvo 
polugodište 2016. godine, broj 4, str. 359 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta 
Križevci za prvo polugodište 2016. godine, broj 4, 
str. 359 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Gradske knjižnice „Franjo 
Marković“ Križevci za prvo polugodište 2016. 
godine, broj 4, str. 359 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Gradskog muzeja Križevci za 
prvo polugodište 2016. godine, broj 4, str. 359 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Križevaca za prvo polugodište 2016. 
godine, broj 4, str. 360 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada 
Križevaca za prvo polugodište 2016. godine, broj 
4, str. 360 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Zajednice športskih udruga 
Križevci za prvo polugodište 2016.godine, broj 4, 
str. 360 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Zajednice tehničke kulture 
Križevci za prvo polugodište 2016. godine, broj 4, 
str. 361 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
Financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog 
križa Križevci za prvo polugodište 2016. godine, 
broj 4, str. 361 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa 
rada Dječjeg vrtića Križevci za pedagošku 
2015./2016. godinu, broj 4, str. 361 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa 
rada Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci za 
pedagošku 2015./2016. godinu, broj 4, str. 361 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa 
rada Dječjeg vrtića Svetog Josipa, Križevci za 
pedagošku 2015./2016. godinu, broj 4, str. 361 
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Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa 
rada Dječjeg vrtića Čarobna šuma Križevci za 
pedagošku 2015./2016. godinu, broj 4, str. 362 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole 
Ljudevita Modeca Križevci u školskoj 2015./2016. 
godini, broj 4, str. 362 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole 
"Vladimir Nazor" Križevci u školskoj 2015./2016. 
godini, broj 4, str. 363 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Godišnjeg plana i programa rada Glazbene škole 
Alberta Štrige Križevci u školskoj 2015./2016. 
godini, broj 4, str. 363 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Godišnjeg plana i programa rada Centra za 
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci u 
školskoj 2015./2016. godini, broj 4, str. 363 

Zaključak o usvajanju Analize poslovanja 
poduzetnika i stanja gospodarstva Grada 
Križevaca u 2015. godini, broj 4, str. 364 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
gradonačelnika Grada Križevaca za razdoblje 
siječanj-lipanj 2016. godine, broj 4, str. 364 

Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku 
Grada Križevaca za donošenje Odluke o 
imenovanju ovlaštenih predstavnika javne 
nabave u postupku nabave prirodnog plina za 
opskrbu poslovnih prostorija naručitelja u 2017. 
godini, broj 4, str. 364 

Zaključak o davanju suglasnosti  gradonačelniku 
Grada Križevaca za donošenje Odluke o 
imenovanju ovlaštenih predstavnika javne 
nabave u postupku nabave električne energije za 
potrebe Grada Križevaca u 2017. godini, broj 4, 
str. 365 

Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku 
Grada Križevaca za donošenje Odluke o 
imenovanju ovlaštenih predstavnika javne 
nabave za prijevoz učenika osnovnih škola  nad 
kojima osnivačka prava ima Grad Križevci za 
razdoblje od 2017. do 2020. godine, broj 4, str. 
365 

Zaključak o usvajanju Jedinstvene baze podataka 
o nerazvrstanim cestama na području Grada 
Križevaca, broj 5, str. 375 

Zaključak o davanju ovlasti gradonačelniku za 
poduzimanje radnji i mjera u svrhu realizacije 
projekta Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Male 
Sesvete – Velike Sesvete NC16/70, broj 5, str. 
375 

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za 
osnivanje prava građenja u objektu na području 
bivše Vojarne "Ban Stjepan Lacković" u 
Križevcima putem pisanih ponuda, broj 6, str. 
494 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa 
rada Dječjeg vrtića Križevci za pedagošku 
2016./2017. godinu, broj 6, str. 495 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa 
rada Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci za 
pedagošku 2016./2017. godinu, broj 6, str. 495 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa 
rada Dječjeg vrtića Svetog Josipa, Podružnica 
Križevci za pedagošku 2016./2017. godinu, broj 
6, str. 495 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa 
rada Dječjeg vrtića Čarobna šuma Križevci za 
pedagošku 2016./2017. godinu, broj 6, str. 496 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana za 2017. 
godinu Dječjeg vrtića Križevci, broj 6, str. 496 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana Dječjeg 
vrtića Zraka sunca Križevci za 2017. godinu, broj 
6, str. 496 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana za 2017. 
godinu Dječjeg vrtića Svetog Josipa, Podružnica 
Križevci, broj 6, str. 497 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana za 2017. 
godinu Dječjeg vrtića "Čarobna šuma" Križevci, 
broj 6, str. 497 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana 
Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci za 
2017.  godinu, broj 6, str. 497 
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Zaključak o usvajanju Financijskog plana 
Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci za 2017.  
godinu, broj 6, str. 498 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana 
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci za 2017.  
godinu, broj 6, str. 498 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana Centra 
za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci za 
2017.  godinu, broj 6, str. 498 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 
Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta 
Križevci za 2017. godinu, broj 6, str. 499 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 
Financijskog plana Gradske knjižnice "Franjo 
Marković" Križevci za 2017. godinu, broj 6, str. 
499 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 
Financijskog plana Gradskog muzeja Križevci za 
2017. godinu, broj 6, str. 499 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 
Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Križevaca za 2017. godinu, broj 6, str. 500 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 
Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada 
Križevaca za 2017. godinu, broj 6, str. 500 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 
Financijskog plana Zajednice športskih udruga 
Križevci za 2017. godinu, broj 6, str. 500 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 
Financijskog plana Zajednice tehničke kulture 
Križevci za 2017. godinu, broj 6, str. 501 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 
Financijskog plana Gradskog društva Crvenog 
križa Križevci za 2017. godinu, broj 6, str. 501 

Zaključak o odobrenju Programa rada Savjeta 
mladih Grada Križevaca, broj 6, str. 502 

Zaključak o usvajanju Izvješća o studentskim 
kreditima, broj 6, str. 502 

 

AKTI GRADONAČELNIKA 

Godišnji Plan javnih natječaja za financiranje 
projekata, programa, jednodnevnih i višednevnih 
manifestacija te građanskih inicijativa od 
interesa za opće dobro koje provode organizacije 
civilnog društva u 2016. godini iz proračuna 
Grada Križevaca, broj 1, str. 22 

Dopune godišnjeg Plana javnih natječaja za 
financiranje projekata, programa, jednodnevnih i 
višednevnih manifestacija te građanskih 
inicijativa od interesa za opće dobro koje 
provode organizacije civilnog društva u 2016. 
godini iz proračuna Grada Križevaca, broj 1, str. 
23 

Plan nabave Grada Križevaca za 2016. godinu, 
broj 1, str. 25 

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada 
Križevaca, broj 1, str. 27 

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima 
Grada Križevaca, broj 1, str. 28 

Dopune plana prijma na stručno osposobljavanje 
bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim 
tijelima Grada Križevaca, broj 1, str. 29 

Odluka o dodjeli Zahvalnice gradonačelnika 
Grada Križevaca, broj 2, str. 159 

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Vijeća 
za prevenciju Grada Križevaca, broj 2, str. 160 

Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih 
škola u 2016. Godini, nad kojima osnivačka prava 
ima Grad Križevci, broj 3, str. 238 

Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih 
škola nad kojima osnivačka prava ima Grad 
Križevci za 2016. godinu, broj 3, str. 241 

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja u 2016. godini na 
nefinancijskoj imovini osnovnih škola, nad 
kojima osnivačka prava ima Grad Križevci za 
2016. godinu, broj 3, str. 243 
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Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti 
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Križevaca, broj 3, str. 249 

Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, 
broj 3, str. 249 

Odluku o osnivanju i imenovanju stožera civilne 
zaštite Grada Križevaca, broj 3, str. 250 

Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora 
"Križevačkog poduzetničkog centra" d.o.o. 
Križevci, broj 3, str. 251 

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. 366 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ostvarivanju 
prava na sufinanciranje troškova nabave 
udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih 
sredstava za učenike u redovitom programu 
odgoja i obrazovanja osnovnih škola s 
prebivalištem na području Grada Križevaca u 
školskoj godini 2016/2017., broj 4, str. 366 

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju 
Povjerenstva za promet na području Grada 
Križevaca, broj 4, str. 367 

Rješenje o razrješenju predsjednice Upravnog 
vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Križevaca, broj 6, str. 503 

AKTI GRADSKE UPRAVE 

Aneks VIII. kolektivnom ugovoru za službenike i 
namještenike u upravnim tijelima Grada 
Križevaca, broj 1, str. 29 

AKTI USTANOVA 

Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice 
"Franjo Marković" Križevci, broj 1, str. 31 

AKTI ODBORA ZA STATUT, 

POSLOVNIK I PROPISE 

Odluka o donošenju prostornog Plana uređenja 
Grada Križevaca (pročišćeni tekst), broj 1, str. 32 

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
te premještanju i blokiranju vozila na području 
Grada Križevaca (pročišćeni tekst), broj 1, str. 
104 
 
Odluka o komunalnom doprinosu na području 
Grada Križevaca (pročišćeni tekst), broj 6, str. 
503 

AKTI VIJEĆA SPRSKE 

NACIONALNE MANJINE GRADA 

KRIŽEVACA 

Odluka o stavljanju izvan snage Izmjena i dopuna 
Statuta Vijeća srpske nacionalne manjine, broj 1, 
str. 110 

Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Vijeća 
srpske nacionalne manjine Grada Križevaca, broj 
1, str. 110 

Financijski Plan Vijeća srpske nacionalne manjine 
Grada Križevaca za 2016. godinu, broj 1, str. 111 

Završni račun Vijeća srpske nacionalne manjine 
Grada Križevaca za 2015. godinu, broj 1, str. 112
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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 2016. godinu iznosi 100,00 kuna, a uplaćuje se u korist računa broj – 2340009-

1821400000 Grad Križevci, s pozivom na broj 7706. 


