AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluke
Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za
područje Grada Križevaca u k.o.
Apatovec, Marinovec, Ruševac,
Špiranec i Vojakovačke Sesvete
broj 1, str. 1
Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o donošenju Prostornog plana
uređenja Grada Križevaca,
broj 1, str. 2
Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o donošenju Generalnog
urbanističkog plana Grada Križevaca,
broj 1, str. 6

Odluka o sklapanju Sporazuma o
suradnji između Grada Križevaca i
Općine Čitluk, broj 5, str. 121
Sporazum o suradnji između Općine
Čitluk u Republici Bosni i Hercegovini
i Grada Križevaca u Republici
Hrvatskoj, broj 5, str. 122
Odluka o osnivanju Gradskog savjeta
mladih Grada Križevaca,
broj 5, str. 123
Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi na
području Grada Križevaca,
broj 6, str. 134

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na
području Grada Križevaca,
broj 1, str. 13

Odluka o izmjeni Odluke o
refinanciranju kredita i kreditnom
zaduženju Grada Križevaca kod
Privredne banke Zagreb d.d.
Podružnica Ivanić Grad, Školska 2,
10310 Ivanić Grad,
broj 7, str. 249

Odluka o privremenom korištenju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske, broj 1, str. 18

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada
Križevaca za 2008. godinu,
broj 8, str. 419

Zaključak o objavljivanju Natječaja za
zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Križevaca,
broj 1, str. 19

Odluka o financiranju osnovnog
školstva, broj 8, str. 422

Odluka o dodjeli javnih priznanja
Grada Križevaca, broj 2, str. 80
Odluka o Izmjenama Odluke o
mjestima i mjerilima spaljivanja korova,
trave i drugog otpadnog materijala
biljnog porijekla, broj 2, str. 81
Odluka o izboru najpovoljnije ponude
za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Križevaca na rok od tri
godine (broj 1), broj 3, str. 99

Odluka o izradi Urbanističkog plana
uređenja gospodarske zone ''Gornji
Čret'', broj 8, str. 423
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnim djelatnostima u Gradu
Križevcima, broj 8, str. 426
Odluka o izboru ponuditelja kojem će
se povjeriti komunalni poslovi za
održavanje nerazvrstanih tucaničkih
cesta na području Grada Križevaca,
broj 8, str. 427

Odluka o izboru ponuditelja kojem će
se povjeriti komunalni poslovi za
održavanje nerazvrstanih asfaltnih
cesta na području Grada Križevaca,
broj 8, 427

Program o Izmjeni Programa javnih
potreba za osnovne i srednje škole te
učeničkim i studentskim potporama na
području Grada Križevaca u 2007.
godini, broj 7, str. 247

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju
osnivačkih prava i obaveza prema
Pučkom otvorenom učilištu Križevci
kao javnoj ustanovi, broj 8, str. 428

Program o Izmjeni Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama na području
Grada Križevaca u 2007. godini,
broj 7, str. 247

Programi
Program o Izmjeni Programa
stambeno-komunalnih djelatnosti i
uređenja prostora na području Grada
Križevaca za 2007. godinu,
broj 7, str. 234
Program o Izmjeni Programa
održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada
Križevaca u 2007. godini,
broj 7, str. 235
Program o Izmjeni Programa
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
Grada Križevaca u 2007. godini,
broj 7, str. 238
Program o Izmjenama Programa u
gospodarstvu na području Grada
Križevaca za 2007. godinu,
broj 7, str. 245
Program o Izmjenama Programa javnih
potreba u kulturi na području Grada
Križevaca u 2007. godini,
broj 7, str. 245
Program o Izmjeni i dopuni Programa
javnih potreba u predškolskom odgoju i
naobrazbi na području Grada
Križevaca u 2007. godini,
broj 7, str. 246

Program o Izmjenama Programa
javnih potreba u športu, rekreaciji i
tehničkoj kulturi na području Grada
Križevaca u 2007. godini,
broj 7, str. 248
Program o Izmjeni Programa
javnih potreba u protupožarnoj zaštiti,
civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti na
području Grada Križevaca u 2007.
godini, broj 7, str. 248
Program stambeno-komunalnih
djelatnosti i uređenja prostora na
području Grada Križevaca u 2008.
godini, broj 8, str. 388
Program održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada
Križevaca u 2008. godini,
broj 8, str. 390
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
Grada Križevaca u 2008. godini,
broj 8, str. 392
Program utroška sredstava šumskog
doprinosa na području Grada
Križevaca u 2008. godini,
broj 8, str. 395
Programi u gospodarstvu na području
Grada Križevaca za 2008. godinu,
broj 8, str. 396

Program javnih potreba u
kulturi na području Grada
Križevaca u 2008. godini,
broj 8, str. 406
Program javnih potreba u
predškolskom odgoju i
naobrazbi na području Grada
Križevaca u 2008. godini,
broj 8, str. 409
Program javnih potreba za dodatne
programe u osnovnim i srednjim
školama te učeničkim i studentskim
potporama na području Grada
Križevaca u 2008. godini,
broj 8, str. 410
Program javnih potreba u socijalnoj
skrbi, humanitarnim i ostalim
udrugama na području Grada
Križevaca u 2008. godini,
broj 8, str. 411
Program javnih potreba u športu,
rekreaciji i tehničkoj kulturi na području
Grada Križevaca u 2008 godini,
broj 8, str. 413
Program javnih potreba u
protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i
javnoj sigurnosti Grada Križevaca u
2008. godini, broj 8, str. 415

Proračun Grada Križevaca za 2008.
godinu, broj 8, str. 257
Konsolidirani Proračun Grada
Križevaca za 2008. godinu,
broj 8, str. 345
Rješenja
Rješenje o razrješenju ravnatelja
Pučkog otvorenog učilišta Križevci,
broj 5, str. 126
Rješenje o imenovanju vršitelja
dužnosti ravnatelja Pučkog
otvorenog učilišta Križevci,
broj 5, str. 127
Rješenje o izboru članova Gradskog
savjeta mladih Grada Križevaca
broj 6, str. 140
Rješenje o imenovanju ravnateljice
Pučkog otvorenog učilišta Križevci,
broj 6, str. 140
Rješenje o razrješenju i imenovanju
jednog člana Upravnog vijeća Pučkog
otvorenog učilišta Križevci,
broj 6, str. 141
Smjernice

Program rada Gradskog vijeća
Grada Križevaca za 2008. godinu,
broj 8, str. 416

Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Križevaca u 2007.
godini, broj 1, str. 15

Proračun
Godišnji obračun Proračuna Grada
Križevaca za 2006. godinu,
broj 2, str. 35
Izmjene i dopune Proračuna Grada
Križevaca za 2007. godinu,
broj 7, str. 176

Strategija
Križevačka strategija izjednačavanja
mogućnosti za osobe s invaliditetom u
razdoblju od 2007. do 2010.,
broj 7, str. 151

Zaključci
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o
korištenju Proračunske zalihe
Proračuna Grada Križevaca za
siječanj-prosinac 2006. godine,
broj 2, str. 80

Zaključak o usvajanju Izvješća o
ostvarenju Financijskog plana i
Programa rada Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca za 2006.
godinu, broj 2, str. 84

Zaključak o usvajanju Izvješća o
provedbi mjera i aktivnosti Križevačke
strategije jedinstvene politike za osobe
s invaliditetom u 2006. godini,
broj 2, str. 81

Zaključak o usvajanu Izvješća o
ostvarenju Financijskog plana i
Programa rada Zajednice športskih
udruga Križevci za 2006. godinu,
broj 2, str. 84

Zaključak o usvajanju Izvješća o
izvršenju Programa stambenokomunalnih djelatnosti i uređenja
prostora na području Grada Križevaca
za 2006. godinu, broj 2, str. 82

Zaključak o usvajanu Izvješća o
ostvarenju Financijskog plana i
Programa rada Zajednice tehničke
kulture Križevci za 2006. godinu,
broj 2, str. 85

Zaključak o usvajanju Izvješća o
izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području
Grada Križevaca u 2006. godini,
broj 2, str. 82

Zaključak o usvajanu Izvješća o
ostvarenju Financijskog plana i
Programa rada Vatrogasne zajednice
Grada Križevaca za 2006. godinu,
broj 2, str. 85

Zaključak o usvajanju Izvješća o
izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u
Gradu Križevcima, broj 2, str. 83

Zaključak o usvajanu Izvješća o
ostvarenju Financijskog plana i Dječjeg
vrtića Križevci za 2006. godinu,
broj 2, str. 85

Zaključak o usvajanju Izvješća o
ostvarenju Financijskog plana i
Programa rada Pučkog otvorenog
učilišta Križevci za 2006. godinu,
broj 2, str. 83

Zaključak o usvajanu Izvješća o
ostvarenju Financijskog plana i Dječjeg
vrtića Zraka sunca za 2006. godinu,
broj 2, str. 86

Zaključak o usvajanju Izvješća o
ostvarenju Financijskog plana i
Programa rada Gradske knjižnice
''Franjo Marković'' Križevci za 2006.
godinu, broj 2, str. 83
Zaključak o usvajanju Izvješća o
ostvarenju Financijskog plana i
Programa rada Gradskog muzeja
Križevci za 2006. godinu,
broj 2, str. 84

Zaključak o usvajanu Izvješća o
ostvarenju Financijskog plana i Dječjeg
vrtića Svetog Josipa za 2006. godinu,
broj 2, str. 86
Zaključak o davanju mišljenja na
prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i
dopuna Prostornog plana Koprivničkokriževačke županije, broj 3, str 105
Zaključak o usvajanju Programa i
Financijskog plana 40. Križevačkog
velikog spravišča, broj 3, str 105

Zaključak o prijenosu osnivačkih
prava nad osnovnim školama,
broj 4, str.109

Zaključak o namjeni i uređenju
prostora bivše vojarne ''Ban Stjepan
Lacković'' u Križevcima
broj 6, str. 135

Zaključak o usvajanju Izvješća o
radu Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca za razdoblje od 1.siječnja do
31. prosinca 2006. godine,
broj 4, str. 109

Zaključak o utvrđivanju naknade za rad
predsjedniku/ci Gradskog vijeća Grada
Križevaca i zamjenicima gradonačelnika Grada Križevaca, broj 6, str. 136

Zaključak o usvajanju Izvješća
o financijskom poslovanju
Komunalnog poduzeća d.o.o.
Križevci, broj 4, str 110

Zaključak o usvajanju Izvješća o
godišnjem planu i Programu rada
Dječjeg vrtića Križevci za pedagošku
godinu 2006/2007., broj 6, str. 137

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
Vijeća mjesnih odbora i Gradskih
četvrti za 2006. i Program rada za
2007. godinu, broj 4, str. 110

Zaključak o usvajanju Izvješća o
godišnjem planu i Programu rada
Dječjeg vrtića Zraka sunca za
pedagošku godinu 2006/2007.
broj 6, str. 137

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada
Križevaca za prvo polugodište 2007.
godine, broj 5, str. 119
Zaključak o usvajanju Konsolidiranog
polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Grada Križevaca za prvo
polugodište 2007. godine,
broj 5, str. 119
Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg
izvještaja o korištenju proračunske
zalihe Proračuna Grada Križevaca za
prvo polugodište 2007. godine,
broj 5, str. 120
Zaključak o usvajanju Izvješća o
obavljenoj reviziji financijskog
izvještaja i poslovanja Grada
Križevaca za 2006. godinu,
broj 5, str. 121
Zaključak o usvajanju Izvješća o
radu i financijskom poslovanju
Križevačkog poduzetničkog centra
d.o.o. za razvoj poduzetništva u 2006.
godini, broj 5, str. 120

Zaključak o usvajanju Izvješća o
Godišnjem planu i Programu rada
Dječjeg vrtića Svetog Josipa za
pedagošku godinu 2006/2007.
broj 6, str 138
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana
i Programa rada Dječjeg vrtića Križevci
za pedagošku godinu 2007/2008.
broj 6, str. 138
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana
i Programa rada Dječjeg vrtića Zraka
sunca za pedagošku godinu
2007/2008., broj 6, str. 138
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana
i Programa rada Dječjeg vrtića Svetog
Josipa za pedagošku godinu
2007/2008., broj 6, str. 139
Zaključak o usvajanju Izvješća o
ostvarenim programskim aktivnostima
unapređenja tehničke kulture na
području Grada Križevaca za I-VI
2007. godine s pregledom prihoda i
rashoda, broj 6, str. 139

Zaključak o usvajanju Izvješća o
radu i Financijskog izvješća 40-tog
Križevačkog velikog spravišča,
broj 6, str. 139

Zaključak o usvajanju Financijskog
plana Dječjeg vrtića Sv. Josipa,
Podružnica Križevci, za 2008. godinu,
broj 8, str. 429

Zaključak o usvajanju Izmjena i
dopuna Financijskog plana
Dječjeg vrtića Križevci za 2007.
godinu, broj 7, str. 249

Zaključak o usvajanju Programa rada
i Financijskog plana Pučkog otvorenog
učilišta Križevci za 2008. godinu,
broj 8, str. 429

Zaključak o usvajanju Izmjena i
dopuna Financijskog plana Pučkog
otvorenog učilišta Križevci za 2007.
godinu, broj 7, str. 249

Zaključak o usvajanju Programa rada
i Financijskog plana Gradske knjižnice
''Franjo Marković'' Križevci za 2008.
godinu, broj 8, str. 429

Zaključak o usvajanju Izmjena
i dopuna Financijskog plana
Gradske knjižnice ''Franjo Marković''
Križevci za 2007. godinu,
broj 7, str. 250

Zaključak o usvajanju Programa rada
i Financijskog plana Gradskog muzeja
Križevci za 2008.godinu,
broj 8, str. 430

Zaključak o usvajanju Izmjena i
dopuna Financijskog plana Gradskog
muzeja Križevci za 2007. godinu,
broj 7, str. 250
Zaključak o usvajanju Izmjena i
dopuna Financijskog plana Zajednice
športskih udruga Križevci za 2007.
godinu, broj 7, str. 250
Zaključak o usvajanju Izmjena i
dopuna Financijskog plana
Zajednice tehničke kulture Križevci za
2007. godinu, broj 7, str. 250
Zaključak o usvajanju Izmjena i
dopuna Financijskog plana Javne
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca
za 2007. godinu, broj 7, str. 251
Zaključak o usvajanju Financijskog
plana Dječjeg vrtića Križevci za 2008.
godinu, broj 8, str. 428
Zaključak o usvajanju Financijskog
plana Dječjeg vrtića Zraka sunca
Križevci za 2008. godinu,
broj 8, str. 428

Zaključak o usvajanju Programa rada
i Financijskog plana Zajednice
športskih udruga Križevci za 2008.
godinu, broj 8, str. 430
Zaključak o usvajanju Programa rada
i Financijskog plana Zajednice tehničke
kulture Križevci za 2008.godinu,
broj 8, str. 430
Zaključak o usvajanju Programa rada
i Financijskog plana Vatrogasne
zajednice Grada Križevaca za
2008.godinu, broj 8, str. 430
Zaključak o usvajanju Programa rada
i Financijskog plana Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca za 2008.
godinu, broj 8, str. 431
Zaključak o davanju suglasnosti na
dopunu Statuta Pučkog otvorenog
učilišta Križevci, broj 8, str. 431

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
Plan nabave roba, usluga i radova u
2007. godini, broj 1, str. 20
Dopuna Plana nabave roba, usluga i
radova u 2007. godini, broj 1, str. 22
Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na cijene dimnjačarskih
usluga, broj 1, str. 23
Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
povjeravanju poslova za komunalnu
djelatnost dezinsekcije i deratizacije,
broj 1, str. 25
Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
pravu građenja u Potočkoj ulici,
broj 1, str. 25
Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
pravu građenja u k.o. Apatovec
broj 1, str, 26
Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
pravu građenja u k.o. Cubinec,
Križevci, Đurđic i Špiranec,
broj 1, str. 26
Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
pravu služnosti, prolaza, izgradnje i
održavanja plinovoda,
broj 1, str. 27
Zaključak o oslobađanju plaćanja
komunalnog doprinosa,
broj 1, str. 27
Zaključak o oslobađanju Visokog
gospodarskog učilišta naknade za
priključenje na sustav javne odvodnje,
broj 1, str. 27
Zaključak o isplati pomoći rodiljama,
broj 1, str. 28
Zaključak o utvrđivanju prestanka
svojstva javnog dobra - putevi u općoj

Upotrebi u Ulici Nikole Tesle u
Križevcima, broj 1, str. 28
Zaključak o utvrđivanju prestanka
svojstva javnog dobra - putevi u općoj
upotrebi u Ulici Nikole Tesle u
Križevcima, broj 1, str. 29
Zaključak o proglašenju nekretnine
svojstvom "javnog dobra - putevi" u
općoj uporabi, broj 1, str. 29
Rješenje o izmjenama Rješenja o
imenovanju Povjerenstva za osobe s
invaliditetom Grada Križevaca,
broj 1, str. 30
Rješenje o razrješenju i imenovanju
predsjednika Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,
broj 1, str. 31
Rješenje o razrješenju i imenovanju
predsjednika Povjerenstva za
provođenje natječaja za davanje u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Križevaca, broj 1, str. 31
Rješenje o razrješenju i imenovanju
predsjednika Povjerenstva za
provođenje natječaja u postupku
otuđivanja nekretnina u vlasništvu
Grada Križevaca, broj 1, str. 31
Odluka o osnivanju Stručnog
povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave roba, usluga i radova
za izradu i postavu križevačkih
oglasnih stupova, broj 1, str. 32
Odluka o osnivanju Stručnog
povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave roba, usluga i radova
za nabavu računala i računalne
opreme, broj 1, str. 33
Odluka o osnivanju Stručnog
povjerenstva za pripremu i provedbu

postupka nabave roba, usluga i radova
za nabavu uredskog materijala,
broj 1, str. 33
Odluka o osnivanju Stručnog
povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave roba, usluga i radova
za nabavu usluge fizičko-tehničke
zaštite na objektima Vojarne u
Križevcima, broj 1, str. 34
Odluka o osnivanju Stručnog
povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave roba, usluga i radova
za iskop putnih jaraka uz nerazvrstane
ceste, broj 1, str. 35
Izmjene i dopune Plana nabave roba,
usluga i radova u 2007. godini,
broj 2, str. 87
Odluka o raspisivanju Javnog natječaja
o povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti - održavanje
javne rasvjete na području Grada
Križevaca, broj 2, str. 89
Odluka o imenovanju Povjerenstva za
provjeru postupka i odabir ponuditelja
u postupku Javnog natječaja radi
povjeravanja komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti održavanje
javne rasvjete u Gradu Križevcima,
broj 2, str. 89
Zaključak o utvrđenju i proglašenju
kolnog ulaza na nekretnini u vlasništvu
Grada Križevaca, broj 2, str. 90
Zaključka o prebijanju dužnih
sredstava na ime najamnine sa
uloženim sredstvima u stambeni objekt
u Kloštru Vojakovačkom,
broj 2, str. 90
Zaključak o kupnji nekretnina u k.o.
Carevdar, broj 2, str 91
Rješenje o razrješenju člana
Turističkog vijeća Turističke zajednice

Grada Križevaca, broj 1, str. 91
Rješenje o određivanju - delegiranju
člana u Turističko vijeće Turističke
Zajednice Grada Križevaca,
broj 2, str. 92
Zaključak o utvrđivanju prijedloga
za razrješenje predsjednika Turističke
zajednice Grada Križevaca,
broj 2, str. 92
Zaključak o utvrđivanju prijedloga
za predsjednika Turističke zajednice
Grada Križevaca, broj 2, str. 92
Zaključak o dodjeli zahvalnice
Gradskog poglavarstva Grada
Križevaca, broj 2, str. 93
Odluka o osnivanju Stručnog
povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave roba, usluga i radova
za rekonstrukciju ceste u Ulici Ive
Vojnovića u Križevcima, broj 2, str. 93
Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave roba, usluga i radova
za gradnju nogostupa u Ulici Ivana
Lepušića - I faza, broj 2, str. 94
Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave roba, usluga i radova
za izvođenje restauratorsko-konzervatorskih radova na uređenju lođe u
Grkokatoličkoj katedrali, broj 2, str. 94
Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave roba, usluga i radova
za izvođenje građevinsko obrtničkih
i restauratorsko-konzervatorskih
radova na sakralnim objektima,
broj 2, str. 95
Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave roba, usluga i radova

za izvođenje radova na uređenju
šetnice Vrtlin u Križevcima,
broj 2, str. 96

Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o
korištenja nekretnina u k.o. Carevdar
broj, 4 str. 111

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave roba, usluga i radova
za nabavu računala i računalne
opreme, broj 2, str. 96

Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
osnivanju prava služnosti,
broj 4, str. 111

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave roba, usluga i radova
za ulaganje u računalne programe,
broj 2, str. 97
Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave roba, usluga i radova
za nabavu uredskog namještaja,
broj 2, str. 98
Zaključak o prodaji neizgrađenog
građevinskog zemljišta u Ulici Ivana
Viteza u Križevcima, broj 3, str. 105
Zaključak o prihvaćanju Ugovora
o osnivanju prava građenja radi
rekonstrukcije plinovoda u
Zagorskoj ulici, broj 3, str. 106
Zaključak o prihvaćanju Ugovora
o osnivanju prava služnosti i
građenja radi gradnje elektroenergetskog objekta, broj 3, str.107
Zaključak o prihvaćanju Sporazuma
o suradnji u provođenju međunarodnog
programa Eko-škole, broj 3, str.107

Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o
aktivnostima na provedbi projekta
"Križevci-Grad bez rada na crno",
broj 4, str. 112
Odluka o visini naknade za dobrovoljne
vatrogasce, broj 4. str. 112
Rješenje o razrješenju zapovjednika
Javna vatrogasne postrojbe Grada
Križevaca, broj 4, str. 113
Rješenje o imenovanju vršitelja
dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,
broj 4, str. 114
Rješenje o imenovanju Stručnog
povjerenstva za provedbu postupka
izrade detaljnog plana uređenja (DPU)
"Novi centar" u Križevcima,
broj 4, str. 114
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu Javnog poziva
za izgradnju građevina na građevinskom zemljištu u Grdenićevoj ulici u
Križevcima, broj 4, str. 115
Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave roba, usluga i radova
za izradu projektne dokumentacije za
gradnju kružnog toka u Markovićevoj
ulici u Križevcima, broj 4, str. 115

Zaključak o usvajanju Kriterija za
dodjelu sredstava upisanim korisnicima
Projekta razvoja turizma za 2007.
godinu, broj 3. str. 108

Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
suradnji u obrazovanju, broj 4, str. 116

Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o
korištenju stambenog prostora na Trgu
bana Lackovića, broj 4, str. 110

Pravilnik o načinu i uvjetima vraćanja
studentskih kredita ostvarenih
temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji

između Grada Križevaca i HVB
Splitske banke (Societe GeneraleSplitska banka d.d.),
broj 5, str. 127
Zaključak o prodaji građevinskog
zemljišta u Ulici S. Radića u
Križevcima, broj 5, str. 129
Zaključak o utvrđivanju prestanka
svojstva javnog dobra - putevi u
općoj upotrebi u Ulici Nikole Tesle u
Križevcima, broj 5, str. 130
Zaključak o prihvaćanju ponude župe
Sve. Ane za otkup zgrade Doma Sv.
Marka, broj 5, str. 130
Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
osnivanju prava građenja (''Kalničke
vode''), broj 5, str. 131
Zaključak o prijedlogu za izbor
investitora za izgradnju stanova u Ulici
D. Grdenića, broj 5, str. 131
Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o
sufinanciranju investicija dogradnje
Srednje škole ''Ivan Seljanec'',
broj 5, str. 132
Odluka o provođenju Natječaja za
nabavu financijskih i marketinških
usluga te usluga iz projektne
dokumentacije za poduzetničku zonu
Gornji Čret, broj 5, str. 133

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja
o povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti - održavanje
nerazvrstanih asfaltnih cesta na
području grada Križevaca,
broj 6, str. 142
Zaključak o prodaji nekretnina u
Vojakovačkom Kloštru, broj 6, str. 143
Rješenje o razrješenju zamjenika
zapovjednika Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca,
broj 6, str. 144
Rješenje o razrješenju vršitelja
dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,
broj 6, str. 144
Odluka o imenovanju Povjerenstva za
provedbu postupka i odabir ponuditelja
u postupku Javnog natječaja radi
povjeravanja komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti održavanje
nerazvrstanih tucaničkih i asfaltnih
cesta na području Grada Križevaca,
broj 6, str. 144
Odluku o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave roba, usluga i radova
za dogradnju postojećih i nabavu novih
računalnih programa, broj 6, str. 145

Odluka o imenovanju Evaulacijske
komisije u sklopu realizacije projekta
BP Net, broj 5, str. 133

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na ekonomsku cijenu
smještaja djece u Dječji vrtić Centra za
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Križevci, broj 6, str. 146

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja
o povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti - održavanje
nerazvrstanih tucaničkih cesta na
području grada Križevaca,
broj 6, str. 141

Zaključak o izmjeni Zaključka o
utvrđivanju mjerila za stjecanje prava
na besplatnu prehranu učenika u
školskim kuhinjama osnovnih škola
na području Grada Križevaca,
broj 6, str. 147

Zaključak o oslobađanju plaćanja
komunalnog doprinosa, broj 6, str. 147
Zaključak o oslobađanju plaćanja
komunalnog doprinosa, broj 6, str. 147

AKTI GRADSKE UPRAVE
Anex III. Kolektivnom ugovoru za
službenike i namještenike u upravnim
tijelima Grada Križevaca,
broj 7, str. 255

Zaključak o utvrđivanju prestanka
svojstva javnog dobra - putovi u općoj
upotrebi, broj 6, str.148
AKTI USTANOVA
Zaključak o proglašenju nekretnine
svojstvom ''Javnog dobra'' u općoj
uporabi, broj 6, str.149
Zaključak o visini zakupnine za
neizgrađeno građevinsko zemljište
koje se daje u zakup do privođenja
namjeni, broj 7, str. 251
Zaključak o prodaji građevinskog
zemljišta u Ul. Nikole Tesle u
Križevcima, broj 7, str. 251
Zaključak o prodaji zemljišta u k.o.
Cubinec, broj 7, str. 252
Zaključak o prodaji pomoćne prostorije
u građevini u Ul. Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 8 u Križevcima,
broj 7, str. 253
Zaključak o utvrđivanju prestanka
svojstva javnog dobra - putevi u općoj
upotrebi u Ul. Nikole Tesle u
Križevcima, broj 7, str. 253
Rješenje o razrješenju jednog člana
Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca,
broj 7, str. 253

Rješenje o imenovanju jednog člana
Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca,
broj 7, str. 254

Dopuna Statuta Pučkog otvorenog
učilišta Križevci, broj 8, str. 432

