Godina XXII.

Križevci, 29. prosinca 2017.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

KAZALO

području Gospodarske zone Gornji Čret, broj
1, str. 21

ODLUKE
Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i
raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada
Križevaca za razdoblje od 2017. do 2021.
godine i Plana upravljanja i raspolaganja
imovinom Grada Križevaca u 2017. godini,
broj 1, str. 1
Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i
raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada
Križevaca od 2017. do 2021. godine, broj 1,
str. 1
Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi na području Grada Križevaca, broj 1,
str. 17
Odluka o dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu na području Grada Križevaca, broj
1, str. 17
Odluka o dopunama Odluke o područjima
mjesnih odbora i gradskih četvrti, broj 1, str.
18
Odluka o stavljanju izvan snage Provedbenog
urbanističkog plana naselja „Đuro Salaj“ u
Križevcima, broj 1, str. 18

Odluka
o
ukidanju
javnog
k.o.Apatovec, broj 1, str. 21

dobra

Odluka o ukidanju javnog dobra k.o.Cubinec,
broj 1, str. 21
Odluka o raspodjeli rezultata za 2016.
godinu, broj 2, str. 135
Odluka o gradskim porezima
Križevaca, broj 2, str. 135

Grada

Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada
Križevaca, broj 2, str. 138
Odluke o dodjeli Plakete Grada Križevaca.
broj 2, str. 147
Odluke o dodjeli Priznanja Grada Križevaca,
broj 2, str. 148
Odluka o prijenosu vlasništva u korist HŽ –
INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb, broj 2,
str. 158
Odluka o osnivanju prava građenja u korist
HŽ – INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb,
broj 2, str. 158

Odluka o prijenosu prava građenja, broj 1,
str. 19

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Grada
Križevaca, broj 3, str. 163

Odluka o raskidu Predugovora o kupoprodaji
i sklapanju Ugovora o osnivanju prava
građenja na građevinskom zemljištu na

Odluka o provedbi postupka jednostavne
nabave, broj 3, str. 165
Odluka o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i članova
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izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Križevaca za 2017.
godinu, broj 3, str. 168

Odluka o prijenosu prava vlasništva u korist
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb, broj
5, str. 312

Odluka o dopuni Odluke o obavljanju auto
taksi prijevozana području Grada Križevaca,
broj 3, str. 170

Odluka o osnivanju prava građenja u korist
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb, broj
5, str. 313

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za
obavljanje
komunalnih
poslova
organiziranje poslova hvatanja, čuvanja i
uklanjanja uginulih pasa i drugih životinja na
području Grada Križevaca, broj 3, str. 170

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u
općoj uporabi, broj 5, str. 314

Odluka o osnivanju prava građenja u korist
Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, broj
3, str. 171
Odluka o prijenosu prava vlasništva u korist
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb, broj
3, str. 171
Odluka o osnivanju prava građenja u korist
HŽINFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb, broj
3, str. 172

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada
Križevaca za 2018. godinu, broj 6, str. 387
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
gradskim porezima Grada Križevaca, broj 6,
str. 416
Odluka o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Križevaca za 2018.
godinu, broj 6, str. 417
Odluka o osnivanju prava građenja u korist
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb, broj
6, str. 418

Odluka o odbijanju zahtjeva za osnivanje
prava
služnosti
u
korist
HŽ
INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb i
davanje suglasnosti društvu, broj 3, str. 174

Odluka o izdavanju suglasnosti trgovačkom
društvu HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Zagreb, broj 6, str. 419

Odluka o stjecanju i raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca,
broj 5, str. 299

Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna
Odluke
o
donošenju
Generalnog
urbanističkog plana Križevaca, broj 7, str.
529

Odluka o davanju jamstva za ispunjenje
preuzetih obveza, broj 5. str. 309
Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Križevaca za 2017. godinu,
broj 5, str. 310
Odluka o donošenju Programa zaštite divljači
za "Grad Križevci", broj 5, str. 311
Odluka o proglašenju površine izvan lovišta
na području Grada Križevaca, broj 5, str. 311

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
kojem će se povjeriti obavljanje komunalnih
poslova za komunalnu
djelatnost održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta na
području Grada Križevaca, broj 7, str. 532
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
kojem će se povjeriti obavljanje komunalnih
poslova za komunalnu
djelatnost održavanje nerazvrstanih
makadamskih

2017

SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACA - KAZALO

cesta na području Grada Križevaca, broj 7,
str. 532
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
kojem će se povjeriti obavljanje komunalnih
poslova za komunalnu djelatnost – uređenje
putnih jaraka uz nerazvrstane ceste na
području Grada Križevaca, broj 7, str. 533
Odluka o donošenju Plana gospodarenja
otpadom Grada Križevaca za razdoblje od
2017. do 2022. godine, broj 7, str. 534

PLANOVI
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom
Grada Križevaca za 2017. godinu, broj 1, str.
9
Analiza stanja sustava civilne zaštite na
području Grada Križevaca za 2016. Godinu i
Plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Grada Križevaca za 2017. Godinu,
broj 1, str. 23
Plan sukcesivnog pokrića manjka prethodnih
razdoblja Grada Križevaca, broj 6, str. 395
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi,
humanitarnim i ostalim udrugama na
području Grada Križevaca u 2018. godini,
broj 6, str. 407
Plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Grada Križevaca za 2018. godinu,
broj 6, str. 424

Stranica 3

Program potpora poljoprivredi na području
Grada Križevaca za 2017. godinu, broj 2, str.
139
Izmjene programa u gospodarstvu, broj 2, str.
144
Program javnih potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju na području Grada
Križevaca u 2018. godini, broj 6, str. 400
Program javnih potreba u osnovnom
obrazovanju na području Grada Križevaca u
2018. godini, broj 6, str. 401
Program javnih potreba za dodatne
programe u srednjim školama te učeničkim i
studentskim potporama na području Grada
Križevaca u 2018. godini, broj 6, str. 403
Program javnih potreba u kulturi na
području Grada Križevaca u 2018. godini,
broj 6, str. 404
Program javnih potreba u sportu, rekreaciji i
tehničkoj kulturi na području Grada
Križevaca u 2018. godini, broj 6, str. 406
Program javnih potreba u protupožarnoj
zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti na
području Grada Križevaca u 2018. godini,
broj 6, str. 409
Program
održavanja
komunalne
infrastrukture na području Grada Križevaca
u 2018. godini, broj 6, str. 410
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada
Križevaca u 2018. godini, broj 6, str. 413

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u
socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim
udrugama na području grada Križevaca u
2017. godini, broj 7, str. 508

Program
utroška
sredstava
šumskog
doprinosa na području Grada Križevaca za
2018. godinu, broj 6, str. 415

PROGRAMI

Program o izmjeni Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada
Križevaca u 2017. godini, broj 7, str. 497

Program o dopunama Programa raspolaganja
gospodarskom zonom Gornji Čret, broj 1, str.
20

Program o izmjeni Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
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na području Grada Križevaca u 2017. godini,
broj 7, str. 499
Program o izmjeni Programa javnih potreba
u predškolskom odgoju i obrazovanju na
području Grada Križevaca u 2017. godini,
broj 7, str. 501
Program o izmjeni Programa javnih potreba
u osnovnom obrazovanju na području Grada
Križevaca u 2017. godini, broj 7, str. 503
Program o izmjeni Programa javnih potreba
za dodatne programe u srednjim školama te
učeničkim i studentskim potporama na
području Grada Križevaca u 2017. godini,
broj 7, str. 504
Program o izmjeni Programa javnih potreba
u kulturi na području Grada Križevaca u
2017. godini, broj 7, str. 505
Program o izmjeni Programa javnih potreba
u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi na
području Grada Križevaca u 2017. godini,
broj 7, str. 507
Program o izmjeni Programa javnih potreba
u protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i
javnoj sigurnosti na području Grada
Križevaca u 2017. godini, broj 7, str. 509
II. izmjene i dopune Programa u
gospodarstvu za 2017. godinu, broj 7, str.
511
Program rada Gradskog vijeća Grada
Križevaca za 2018. godinu, broj 7, str. 534

PRORAČUN
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Križevaca za 2016. godinu, broj 2, str.
40
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Križevaca za prvo polugodište 2017.
godine, broj 4, str. 202
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Proračun Grada Križevaca za 2018. godinu i
projekcije za 2019. i 2020. godinu, broj 6, str.
329
Izmjene i dopune Proračuna Grada
Križevaca za 2017. godinu i projekcija za
2018. i 2019. godinu, broj 7, str. 443

RJEŠENJA
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda na
području Grada Križevaca, broj 1, str. 31
Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske
knjižnice "Franjo Marković" Križevci, broj 2,
str. 157
Rješenje o izboru predsjednika Gradskog
vijeća Grada Križevaca, broj 3, str. 176
Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog
vijeća Grada Križevaca, broj 3, str. 176
Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog
vijeća Grada Križevaca, broj 3, str. 176
Rješenje o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada
Križevaca, broj 3, str. 177
Rješenje
o
izboru
predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za izbor i
imenovanja
Gradskog
vijeća
Grada
Križevaca, broj 3, str. 177
Rješenje
o
izboru
predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za Statut,
Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada
Križevaca, broj 3, str. 178
Rješenje
o
izboru
predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za
gospodarstvo i financije Gradskog vijeća
Grada Križevaca, broj 3, str. 178
Rješenje
o
izboru
predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za selo,
poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj
Gradskog vijeća Grada Križevaca, broj 3, str.
178

2017

SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACA - KAZALO

Rješenje
o
izboru
predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za
stambeno-komunalne djelatnosti Gradskog
vijeća Grada Križevaca, broj 3, str. 179
Rješenje
o
izboru
predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost Gradskog
vijeća Grada Križevaca, broj 3, str. 179
Rješenje
o
izboru
predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za
zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu dob
Gradskog vijeća Grada Križevaca, broj 3, str.
180
Rješenje
o
izboru
predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za
obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport
Gradskog vijeća Grada Križevaca, broj 3, str.
180
Rješenje
o
izboru
predsjednika,
potpredsjednika i članova Odbora za dodjelu
javnih priznanja Gradskog vijeća Grada
Križevaca, broj 3, str. 181
Rješenje o imenovanju Odbora za branitelje
Domovinskog rata, broj 3, str. 181
Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja
Gradskog muzeja Križevci, broj 6, str. 437
Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg
vrtića Križevci, broj 6, str. 438
ZAKLJUČCI
Zaključak
o
davanju
suglasnosti
gradonačelniku
Grada
Križevaca
za
donošenje Odluke o imenovanju stručnog
povjerenstva za postupak javne nabave za
izgradnju nogostupa u ulici Gornje
Križevčine – II. faza, broj 1, str. 31
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića Križevci za 2016. godinu, broj
2, str. 149
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića Zraka sunca za 2016. godinu,
broj 2, str. 149
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Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića Sveti Josip za 2016. godinu,
broj 2, str. 150
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića Čarobna šuma za 2016.
godinu, broj 2, str. 150
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Osnovne škole Ljudevita Modeca za 2016.
godinu, broj 2, str. 151
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Osnovne škole Vladimir Nazor za 2016.
godinu, broj 2, str. 151
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Glazbene škole Alberta Štrige za 2016.
godinu, broj 2, str. 151
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Centra za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju
Križevci za 2016. godinu, broj 2, str. 151
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Pučkog otvorenog
učilišta za 2016. godinu, broj 2, str. 152
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradske knjižnice
"Franjo Markovićza 2016. godinu, broj 2, str.
152
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradskog Muzeja
Križevci 2016. godinu, broj 2, str. 152
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca 2016. godinu,
broj 2, str. 153
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Vatrogasne postrojbe
2016. godinu, broj 2, str. 153
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice športskih
udruga Križevci za 2016. godinu, broj 2, str.
153
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Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice tehničke
kulture za 2016. godinu, broj 2, str. 153
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradskog društva
Crvenog križa za 2016. godinu, broj 2, str.
154
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne
infrastrukture
u
Gradu
Križevcima za 2016. godinu, broj 2, str. 154
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa
održavanja
komunalne
infrastrukture na području Grada Križevaca
za 2016. godinu, broj 2, str. 155
Zaključak
o
usvajanju
Izvješća
o
gospodarenju otpadom za 2016. godinu, broj
2, str. 155
Zaključak
o
usvajanju
Izvješća
o
provedbenim aktivnostima gospodarenja
otpadom tijekom 2016. godine na području
Grada Križevaca, broj 2, str. 155
Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi
Strategije razvoja Grada Križevaca za
razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine,
broj 2, str. 156
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
gradonačelnika Grada Križevaca za razdoblje
srpanj – prosinac 2016. godine, broj 2, str.
156
Zaključak
o
davanju
suglasnosti
gradonačelniku
Grada
Križevaca
za
donošenje Odluke o imenovanju stručnog
povjerenstva za postupak zajedničke javne
nabave, broj 2, str. 156
Zaključak o usvajanju Informacije o izboru
članova školskih odbora osnovnih škola, broj
2, str. 157
Zaključak
o
davanju
suglasnosti
gradonačelniku
Grada
Križevaca
za
donošenje Odluke o imenovanju stručnog
povjerenstva za postupak zajedničke javne
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nabave za izgradnju sustava oborinske
odvodnje u ulici Gornje Križevčine (2.
uporabna cjelina) i izgradnju pješačke staze u
ulici Gornje Križevčine (3. uporabna cjelina),
broj 3, str. 175
Zaključak o predlaganju kandidata za izbor
članova Nadzornog odbora trgovačkog
društva Križevački poduzetnički centar d.o.o.
Križevci, broj 3, str. 182
Zaključak
o
usvajanju
Godišnjeg
financijskog izvješća Komunalnog poduzeća
d.o.o. Križevci za 2016. godinu, broj 4, str.
288
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
financijskom
poslovanju
Križevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. za 2016. godinu,
broj 4, str. 288
Zaključak
o
usvajanju
Godišnjeg
financijskog izvješća Turističke zajednice
Grada Križevaca za 2016. godinu, broj 4, str.
288
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci
za prvo polugodište 2017. godine, broj 4, str.
289
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci
za prvo polugodište 2017. godine, broj 4, str.
289
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci za
prvo polugodište 2017. godine, broj 4, str.
289
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Križevci za prvo polugodište 2017. godine,
broj 4, str. 290
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića Križevci za prvo polugodište
2017. godine, broj 4, str. 290
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Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci za prvo
polugodište 2017. godine, broj 4, str. 290

Zaključak o usvajanju Analize poslovanja
poduzetnika i stanja gospodarstva Grada
Križevaca u 2016. godini, broj 4, str. 294

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića Svetog Josipa za prvo
polugodište 2017. godine, broj 4, str. 291

Zaključak o utvrđivanju početne tržišne
cijene i uvođenju prava prvokupa na
građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada
Križevaca na području DPU Posrednji put u
Križevcima, broj 5, str. 314

Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića "Čarobna šuma" za prvo
polugodište 2017. godine, broj 4, str. 291
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Pučkog otvorenog
učilišta Križevci za prvo polugodište 2017.
godine, broj 4, str. 291
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradske knjižnice
„Franjo Marković“ Križevci za prvo
polugodište 2017. godine, broj 4, str. 292

Zaključak o davanju suglasnosti ravnatelju
Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci za
sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava, broj 5, str. 315
Zaključak
o
davanju
suglasnosti
gradonačelniku
Grada
Križevaca
za
sklapanje Sporazuma o provedbi zajedničkog
postupka javne nabave za opskrbu prirodnim
plinom, broj 5, str. 316

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradskog muzeja
Križevci za prvo polugodište 2017. godine,
broj 4, str. 292

Zaključak
o
davanju
suglasnosti
gradonačelniku
Grada
Križevaca
za
sklapanje Sporazuma o provedbi zajedničkog
postupka javne električne energije, broj 5, str.
317

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca za prvo
polugodište 2017. godine, broj 4, str. 293

Zaključak o odobrenju Programa rada
Savjeta mladih Grada Križevaca, broj 5, str.
318

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice
Grada Križevaca za prvo polugodište 2017.
godine, broj 4, str. 293
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice športskih
udruga Križevci za prvo polugodište 2017.
godine, broj 4, str. 293
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice tehničke
kulture Križevci za prvo polugodište 2017.
godine, broj 4, str. 294
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradskog društva
Crvenog križa Križevci za prvo polugodište
2017. godine, broj 4, str. 294

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
programa rada Dječjeg vrtića Križevci za
pedagošku 2016./2017. godinu, broj 6, str.
427
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
programa rada Dječjeg vrtića Zraka sunca
Križevci za pedagošku 2016./2017. godinu,
broj 6, str. 427
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
programa rada Dječjeg vrtića Svetog josipa,
Podružnica
Križevci
za
pedagošku
2016./2017. godinu, broj 6, str. 427
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
programa rada Dječjeg vrtića Čarobna šuma
Križevci za pedagošku 2016./2017. godinu,
broj 6, str. 428
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Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
Godišnjeg plana i programa rada Osnovne
škole Ljudevita Modeca Križevci u školskoj
2016./2017. godini, broj 6, str. 428
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
Godišnjeg plana i programa rada Osnovne
škole "Vladimir Nazor" Križevci u školskoj
2016./2017. godini, broj 6, str. 428
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
Godišnjeg plana i programa rada Glazbene
škole Alberta Štrige Križevci u školskoj
2016./2017. godini, broj 6, str, 429
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
Godišnjeg plana i programa rada Centra za
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci
u školskoj 2016./2017. godini, broj 6, str.
429
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i
programa rada Dječjeg vrtića Križevci za
pedagošku 2017./2018. godinu, broj 6, str.
430
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i
programa rada Dječjeg vrtića Zraka sunca
Križevci za pedagošku 2017./2018. godinu,
broj 6, str. 430
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i
programa rada Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
Podružnica
Križevci
za
pedagošku
2017./2018. godinu, broj 6, str. 430
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i
programa rada Dječjeg vrtića Čarobna šuma
Križevci za pedagošku 2017./2018. godinu,
broj 6, str. 431
Zaključak o usvajanju Financijskog plana za
2018. Dječjeg vrtića Križevci, broj 6, str. 431

Stranica 8

Zaključak o usvajanju Financijskog plana za
2018. Dječjeg vrtića Čarobna šuma
Križevci, broj 6, str. 432
Zaključak o usvajanju Financijskog plana
Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci
za 2018. godinu, broj 6, str. 432
Zaključak o usvajanju Financijskog plana
Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci
za 2018. godinu, broj 6, str. 433
Zaključak o usvajanju Financijskog plana
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci za
2018. godinu, broj 6, str. 433
Zaključak o usvajanju Financijskog plana
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Križevci za 2018. godinu, broj 6, str. 434
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Pučkog otvorenog
učilišta Križevci za 2018. godinu, broj 6, str.
434
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Gradske knjižnice
"Franjo Marković" Križevci za 2018.
godinu, broj 6, str. 434
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Gradskog muzeja
Križevci za 2018. godinu, broj 6, str. 435
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca za 2018. godinu,
broj 6, str. 435
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Vatrogasne zajednice
Grada Križevaca za 2018. godinu, broj 6, str.
435

Zaključak o usvajanju Financijskog plana za
2018. Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci,
broj 6, str. 431

Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Zajednice športskih
udruga Križevci za 2018. godinu, broj 6, str.
436

Zaključak o usvajanju Financijskog plana za
2018. Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
Podružnica Križevci, broj 6, str. 432

Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Zajednice tehničke
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kulture Križevci za 2018. godinu, broj 6, str.
436
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Gradskog društva
Crvenog križa Križevci za 2018. godinu, broj
6, str. 436
Zaključak o prihvaćanju Odluke vijeća
mjesnog odbora Većeslavec o povjeravanju
Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci
upravljanje mjesnim grobljem u Poveliću,
broj 6, str. 437
Zaključak
o
usvajanju
Izvješća
studentskim kreditima, broj 6, str. 437

o

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
zaključcima stručne analize zaprimljenih
inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti
pokretanja postupka za izradu i donošenje
prostornog plana, broj 7, str. 540
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
obavljenoj reviziji Grada Križevaca, broj 7,
str. 541
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
obavljenim uslugama dubinskog snimanja
financijskog stanja Grada Križevaca, broj 7,
str. 541

ANALIZE
Analiza stanja sustava civilne zaštite na
području Grada Križevaca za 2017. godinu,
broj 6, str. 420

AKTI GRADONAČELNIKA
Plan nabave Grada Križevaca za 2017.
godinu, broj 1, str. 32
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
2017. godini iz Proračuna Grada Križevaca,
broj 1, str. 38

Stranica 9

Rješenje
o
imenovanju
predsjednika
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe
Grada Križevaca, broj 1, str. 38
Rješenje o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Ljudevita Modeca
Križevci, broj 2, str. 159
Rješenje o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Vladimir Nazor
Križevci, broj 2, str. 159
Rješenje o imenovanju članova Školskog
odbora Glazbene škole Alberta Štrige
Križevci, broj 2, str. 160
Rješenje o imenovanju članova Školskog
odbora Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju Križevci, broj 2, str. 160
Rješenje
o
razrješenju
zamjenika
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
Grada Križevaca, broj 2, str. 161
Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, broj
2, str. 161
Odluka o dodjeli Zahvalnice gradonačelnika
Grada Križevaca, broj 2, str. 162
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja
decentraliziranih
funkcija
osnovnih škola u 2017. godini, nad kojima
osnivačka prava ima Grad Križevci, broj 3,
str. 183
Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih
škola nad kojima osnivačka prava ima Grad
Križevci za 2017. godinu, broj 3, str. 186
Plan rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u
2017. godini
na nefinancijskoj imovini
osnovnih škola, nad kojima osnivačka prava
ima Grad Križevci, broj 3, str. 188
Pravilnik
o
ostvarivanju
prava
na
sufinanciranje troškova nabave udžbenika i
pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava
za učenike u redovitom programu odgoja i

2017

SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACA - KAZALO

obrazovanja osnovnih škola s prebivalištem
na područja Grada Križevaca u školskoj
godini 2017./2018., broj 3, str. 191
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera
civilne zaštite Grada Križevaca, broj 3, str.
193
I. Izmjene i dopune plana nabave Grada
Križevaca za 2017. godinu, broj 3, str. 194
II. Izmjene i dopune plana nabave Grada
Križevaca za 2017. godinu, broj 3, str. 197
Odluka o imenovanju Nadzornog odbora
Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o.
Križevci, broj 3, str. 198
Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,
broj 3, str. 198
Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog
učilišta Križevci, broj 3, str. 199
Rješenje o imenovanju članova Upravnog
vijeća Gradske knjižnice »Franjo Marković«
Križevci, broj 3, str. 199
Rješenje o imenovanju članova Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Križevci, broj 3, str.
200
Rješenje o imenovanju člana Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića »Zraka sunca«
Križevci, broj 3, str. 200
Plan o izmjeni Plana rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja u 2017. godini na nefinancijskoj
imovini osnovnih škola, nad kojima
osnivačka prava ima Grad Križevci, broj 4,
str. 295
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. 297

Stranica 10

Odluka o pokretanju postupka Ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
IV. izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana Grada Križevaca, broj 5,
str. 318
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja
na okoliš IV. izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana Grada Križevaca, broj 5,
str. 320
Odluka o započinjanju postupka ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Plana
gospodarenja
otpadom
Grada
Križevaca za razdoblje 2017.-2022. godine,
broj 5, str. 322
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja
na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada
Križevaca za razdoblje 2017.-2022. godine,
broj 5, str. 324
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Križevci, broj 5, str. 326
Rješenje
o
imenovanju
Stručnog
povjerenstva za praćenje izrade prostornih
planova uređenja prostora na području Grada
Križevaca, broj 5, str. 327
Odluka o raspisivanju Javnog natječaja o
povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne
djelatnosti
–
održavanje
nerazvrstanih cesta na području Grada
Križevaca, broj 5, str. 327
Odluka o imenovanju Povjerenstva za
provedbu postupka i odabir ponuditelja u
postupku Javnog natječaja o povjeravanju
komunalnih
poslova
za
komunalne
djelatnosti
održavanje
nerazvrstanih
makadamskih, asfaltnih cesta i uređenje
putnih jaraka na području Grada Križevaca,
broj 5, str. 328
Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite
Grada Križevaca, broj 6, str. 438
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Stranica 11

Rješenje o imenovanju Vijeća za prevenciju
Grada Križevaca, broj 6, str. 441

AKTI GRADSKE UPRAVE
Ispravak Odluke o prirezu poreza na
dohodak, broj 3, str. 201
Ispravak Odluke o gradskim porezima Grada
Križevaca, broj 4, str. 298

AKTI VIJEĆA SPRSKE
NACIONALNE MANJINE GRADA
KRIŽEVACA
Financijski plan VSNM–a Grada Križevaca
za 2017. godinu, broj 1, str. 38
Završni račun Vijeća srpske nacionalne
manjine Grada Križevaca za 2016. godinu,
broj 1, str. 39

"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 2017. godinu iznosi 100,00 kuna, a uplaćuje se u korist računa broj – 23400091821400000 Grad Križevci, s pozivom na broj 7706.

