
 
 

 
 

Godina XIV. Križevci, 30. prosinca 2008. KAZALO 

 
 
 
 

AKTI GRADSKOG VIJE ĆA 
 
 

Odluke 
 
Odluka o nerazvrstanim cestama na području 
Grada Križevaca, broj 1, str. 1 
 
Odluka o izradi Urbanističkog plana ureñenja 
gospodarske zone ''Cubinec'', broj 1, str. 7 
 
Odluka o povjeravanju komunalnih poslova – 
organiziranja poslova hvatanja, čuvanja i 
uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja, 
te pasa i mačaka lutalica na području Grada 
Križevaca, broj 1, str. 10 
 
Odluka o proglašenju počasnih grañana Grada 
Križevaca, broj 2, str. 17 
 
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada 
Križevaca, broj 2, str. 18 
 
Odluka o dimnjačarskoj službi na 
području Grada Križevaca, broj 2, str. 82 
 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom redu na području Grada Križevaca, 
broj 2, str. 85 
 
Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada 
Križevaca, broj 4, str. 257 
 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Križevaca, na rok od 
tri godine, broj 4, str. 258 
 
 

 
 
 
Odluka o izmjeni Odluke o refinanciranju kredita 
i kreditnom zaduženju Grada Križevaca kod 
Privredne banke Zagreb d.d. Podružnice Ivanić 
Grad, Školska 2 10310 Ivanić Grad,  
broj 5, str. 410 
 
Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Križevaca za 2008. godinu, broj 6, str. 515 
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca 
za 2009. godinu, broj 6, str. 511 
 
Odluka o donošenju Detaljnog plana ureñenja 
"Novi centar - južni dio bivšeg kompleksa vojarne 
"Ban Stjepan Lacković"u Križevcima,  
broj 6, str. 516 
 
 

Programi 
 
Program o izmjeni i dopuni Programa stambeno-
komunalnih djelatnosti i ureñenja prostora na 
području Grada Križevaca u 2008. godini,  
broj 3, str. 224 
 
Program o izmjeni i dopuni Programa gradnje 
objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Križevaca u 2008. godini,  
broj 3, str. 227 
 
Program o izmjeni i dopuni Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Grada 
Križevaca u 2008. godini, broj 3, str. 232 
 
Program o izmjeni i dopuni Programa javnih 
potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na 
području Grada Križevaca u 2008. godini,  
broj 3, str. 235 
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Program o izmjeni Programa javnih potreba za 
dodatne programe u osnovnim i srednjim škola te 
učeničkim i studentskim potporama na području 
Grada Križevaca u 2008. godini,  
broj 3, str. 235 
 
Program o izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba u kulturi na području Grada 
Križevaca u 2008. godini, broj 3, str. 236 
 
Program o dopuni Programa javnih potreba u 
športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi na području 
Grada Križevaca u 2008. godini, 
broj 3, str. 237 
 
Program o izmjeni Programa javnih potreba u 
socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama 
na području Grada Križevaca u 2008. godini,  
broj 3, str. 238 
 
Program o izmjenama Programa javnih potreba u 
protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj 
sigurnosti na području Grada Križevaca u 2008. 
godini, broj 3, str. 238 
 
Program o izmjeni Programa stambeno -
komunalnih djelatnosti i ureñenja prostora na 
području Grada Križevaca u 2008. godini,  
broj 5, str. 397 
 
Program o izmjeni Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Grada 
Križevaca u 2008. godini, broj 5, str. 399 
 
Program o izmjeni Programa gradnje objekata i 
ureñaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Križevaca u 2008. godini,  
broj 5, str. 402 
 
Program o izmjeni Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa na području Grada Križevaca 
u 2008. godini, broj 5, str. 405 
 
Program javnih potreba u osnovnom 
obrazovanju na području Grada Križevaca  
u 2008. godini, broj 5, str. 405 
 
Program o izmjeni Programa javnih 
potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na 
području Grada Križevaca u 2008. godini,  
broj 5, str. 406  
 
Program o izmjenama Programa javnih potreba u 
kulturi na području Grada Križevaca u 2008. 
godini, broj 5, str. 407 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u 
športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi na području 
Grada Križevaca u 2008.godini, broj 5, str. 408 
 
Program o izmjenama javnih potreba 
u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim 
udrugama na području Grada Križevaca u 
2008.godini, broj 5, str. 408 
 
Program o izmjeni Programa javnih 
potreba u protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i 
javnoj sigurnosti na području Grada Križevaca u 
2008.godini, broj 5, str. 409 
 
Program o izmjenama Programa javnih potreba za 
dodatne programe u osnovnim i srednjim školama 
te učeničkim studentskim potporama na području 
Grada Križevaca u 2008. godini, broj 5, str. 410 
 
Program stambeno-komunalnih djelatnosti i 
ureñenja prostora na području Grada Križevaca u 
2009. godini, broj 6, str. 494 
 
Program održavanja komunalne infra- strukture na 
području Grada Križevaca u 2009. godini,  
broj 6, str. 496 
 
Program gradnje objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Križevaca u 
2009. godini, broj 6, str. 498 
 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na 
području Grada Križevaca u 2009. godini,  
broj 6, str. 502 
 
Program javnih potreba u osnovnom obrazovanju 
na području Grada Križevaca u 2009. godini,  
broj 6, str. 502 
 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i 
naobrazbi na području Grada Križevaca u 2009. 
godini, broj 6, str. 504 
 
Program javnih potreba za dodatne 
programe u srednjim školama te učeničkim i 
studentskim potporama na području Grada 
Križevaca u 2009. godini, broj 6, str. 505 
 
Program javnih potreba u kulturi na području 
Grada Križevaca u 2009. godini,  
broj 6, str. 506 
 
Program javnih potreba u športu, rekreaciji i 
tehničkoj kulturi na području Grada 
Križevaca u 2009. godini, broj 6, str. 508 
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Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, 
humanitarnim i ostalim udrugama na području 
Grada Križevaca u 2009. godini, 
broj 6, str. 509 
 
Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti, 
civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti na području 
Grada Križevaca u 2009. godini, 
broj 6, str. 510 
 

 

Proračun 

Godišnji obračun Proračuna Grada Križevaca za 
2007. godinu, broj 2, str. 19 
 
Godišnji obračun Konsolidiranog Proračuna 
Grada Križevaca za 2007. godinu, broj 2, str. 49 
 
Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 
2008.godinu, broj 3, str. 113 
 
Izmjene i dopune Konsolidiranog 
Proračuna Grada Križevaca za 2008. godinu,  
broj 3, str. 173 
 
Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Križevaca za 2008. godinu, broj 5, str. 283 
 
Izmjene i dopune Konsolidiranog 
Proračuna Grada Križevaca za 2008. godinu,  
broj 5, str. 336 
 
Proračun Grada Križevaca za 2009. godinu,  
broj 6, str. 419 
 
Konsolidirani Proračun Grada Križevaca za 2009. 
godinu, broj 6, str. 455 
 
 

Rješenja 

Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske 
knjižnice ''Franjo Marković'' Križevci,  
broj 1, str. 11 
 
Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradskog 
muzeja Križevci, broj 1, str. 11 
 
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima 
stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od 
požara i Plana zaštite od požara za područje Grada 
Križevaca, broj 3, str. 244 
 

Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i 
spašavanja Grada Križevaca, broj 5, str. 416 
 
Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne 
zaštite Grada Križevaca, broj 5, str. 417 
 

 

Zaklju čci 

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Financijskog plana Dječjeg vrtića Križevci,  
broj 2, str. 88 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Financijskog plana Dječjeg vrtića Zraka sunca 
Križevci, broj 2, str. 88 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Financijskog plana Dječjeg vrtića Svetog Josipa 
Križevci, broj 2, str. 88 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Financijskog plana i Programa rada Pučkog 
otvorenog učilišta križevci za 2007. godinu,  
broj 2, str. 89 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Financijskog plana i Programa rada Gradske 
knjižnice „Franjo Marković“ Križevci za 2007. 
godinu, broj 2, str. 89 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Financijskog plana i Programa rada Gradskog 
muzeja, broj 2, str. 89 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Financijskog plana i Programa rada Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca za 2007. 
godinu, broj 2, str. 90 
 
 Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Financijskog plana i Programa rada Zajednice 
športskih udruga Križevci za 2007. godinu,  
broj 2, str. 90 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Financijskog plana i Programa rada Zajednice 
tehničke kulture Križevci za 2007. godinu,  
broj 2, str. 91 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju plana 
i Programa rada Vatrogasne zajednice Grada 
Križevaca za 2007. godinu, broj 2, str. 91 
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Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa stambeno-komunalnih djelatnosti i 
ureñenja prostora na području Grada Križevaca za 
2007. godinu, broj 2, str. 91 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Križevaca za 2007. godinu, broj 
2, str. 92 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Programa gradnje objekata i ureñenja komunalne 
infrastrukture infrastrukture u Gradu Križevcima 
za 2007. godinu, broj 2, str. 92 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju 
Proračunske zalihe Proračuna Grada Križevaca za 
siječanj-prosinca 2007. godine, broj 2, str. 93 
 
Zaključak o potvrñivanju Rješenja o imenovanju 
članova Školskog odbora Osnovne škole 
Ljudevita Modeca Križevci, broj 2, str. 93 
 
Zaključak o potvrñivanju Rješenja o imenovanju 
članova Školskog odbora Osnovne škole 
„Vladimir  Nazor“ Križevci, broj 2, str. 94 
 
Zaključak o potvrñivanju Rješenja o imenovanju 
članova Školskog odbora Glazbene škole Alberta 
Štrige Križevci, broj 2, str. 94 
 
Zaključak o potvrñivanju Rješenja o imenovanju 
članova Školskog odbora Centra za odgoj, 
obrazovanje i rehabilitaciju Križevci,  
broj 2, str. 95 
 
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 
Križevci, broj 3, str. 241 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradskog 
poglavarstva Grada Križevaca za 2007. godinu, 
br. 3, str. 241 
 
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Pučkog otvorenog 
učilišta Križevci za 2008.godinu, broj 3, str. 241 
 
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Gradske knjižnice "Franjo 
Marković" Križevci za  2008. godinu,  
broj 3, str 242 
 
 

Zaključak o usvajanju Izmjena i 
dopuna Financijskog plana Gradskog muzeja 
Križevci za 2008. godinu, br. 3, str. 242 
 
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Križevaca za 2008. godinu,   
broj 3, str. 242 
 
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Vatrogasne zajednice 
Grada Križevaca za 2008. godinu, 
broj 3, str. 243 
 
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Dječjeg vrtića Križevci 
za 2008. godinu, broj 3, str. 243 
 
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Dječjeg vrtića Svetog Josipa 
Križevci za 2008. godinu, broj 3, str. 243 
 
Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju 
Javne ustanove za odlaganje komunalnog i 
neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne 
Hrvatske, broj 3, str. 239 
 
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Statuta Osnovne škole "Vladimir Nazor" 
Križevci, broj 3, str. 239 
 
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne 
škole Ljudevita Modeca Križevci, 
broj 3, str. 240 
 
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Glazbene 
škole Alberta Štriga Križevci, 
broj 3, str. 240 
 
Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg 
 izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca 
za prvo polugodište 2008. godine, broj 4, str. 269 
 
Zaključak o usvajanju Konsolidiranog 
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Grada Križevaca za prvo polugodište 2008. 
godine, broj 4, str. 269 
 
Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju 
proračunske zalihe Proračuna Grada Križevaca za 
prvo polugodište 2008. godine, broj 4, str. 271 
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Zaključak o usvajanju Izvješća o 
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i 
poslovanja Grada Križevaca za 2007. godinu,  
broj 4, str. 272 
 
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2007. 
godinu, broj 4, str. 272 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
financijskom poslovanju Križevačkog 
poduzetničkog centrad.o.o. u 2007. godini, 
broj 4, str. 272 
 
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Križevci za prvo polugodište 2008. 
godine, broj 4, str. 273 
 
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci za prvo 
polugodište 2008. godine, 
broj 4, str. 273 
 
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 
Dječjeg vrtića Svetog Josipa Križevci za prvo 
polugodište 2008. godine, broj 4, str. 273 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Programa rada i Financijskog plana Pučkog 
otvorenog učilišta Križevci za prvo polugodište 
2008.godine, broj 4, str. 274 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Programa rada i Financijskog plana Gradske 
knjižnice "Franjo Marković" Križevci za prvo 
polugodište 2008. godine, broj 4, str. 274 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Programa rada i Financijskog plana Gradskog 
muzeja Križevci za prvo polugodište 2008. 
godine, broj 4, str. 274 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Programa rada i Financijskog plana Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca za prvo 
polugodište 2008. godine, broj 4, str. 275 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne 
zajednice Grada Križevaca za prvo polugodište 
2008. godine, broj 4, str. 275 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Programa rada i Financijskog plana Zajednice 

športskih udruga Grada Križevaca za prvo 
polugodište 2008. godine, broj 4, str. 276 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju 
Programa rada i Financijskog plana Zajednice 
tehničke kulture za prvo polugodište 2008. 
godine, broj 4, str. 276 
 
Zaključak o usvajaju Izvješća o radu Vijeća 
mjesnih odbora i Gradskih četvrti za 2007. 
godinu, broj 4, str. 276 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o godišnjem planu 
i programu rada Dječjeg vrtića Križevci za 
pedagošku 2007/08. godinu, broj 5, str. 411 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o godišnjem planu 
i programu rada Dječjeg vrtića Zraka sunca 
Križevci za pedagošku 2007/08. godinu,  
broj 5, str. 411 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o godišnjem planu 
i programu rada Dječjeg vrtića Svetog Josipa 
Križevci  za pedagošku 2007/08. godinu,  
broj 5, str. 411 
 
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa 
rada Dječjeg vrtića Križevci za pedagošku 
2008/09. godinu, broj 5, str. 412 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o godišnjem planu 
i programu rada Dječjeg vrtića Zraka sunca 
Križevci za pedagošku 2008/09. godinu,  
broj 5, str. 412 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o godišnjem planu 
i programu rada Dječjeg vrtića Svetog Josipa 
Križevci  za pedagošku 2008/09. godinu,  
broj 5,str. 413 
 
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Osnovne škole Ljudevita 
Modeca Križevci za 2008. godinu, broj 5, str. 413 
 
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Osnovne škole "Vladimir 
Nazor" Križevci za 2008. godinu, 
broj 5, str. 413 
 
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Glazbene škole Alberta Štrige 
Križevci za 2008. godinu, broj 5, str. 414 
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Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Centra za odgoj, obrazovanje i 
rehabilitaciju Križevci za 2008. godinu,  
broj 5, str. 414 
 
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Gradske knjižnice "Franjo 
Marković" Križevci za 2008. godinu,  
broj 5, str. 414 
 
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Gradskog muzeja Križevci za 
2008. godinu, broj 5, str. 415 
 
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Dječjeg vrtića Križevci za 
2008. godinu, broj 5, str. 415 
 
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe 
Križevci za 2008. godinu, broj 5, str. 415 
 
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Zajednice športskih udruga 
Križevci za 2008. godinu, broj 5, str. 416 
 
Zaključak o usvajanju Izvješća o korisnicima 
studentskih kredita , broj 5, str. 416 
Zaključak o usvajanju Programa gospodarstva u 
2009. godini, broj 6, str. 523 
 
Zaključak o usvajanju Programa rada Gradskog 
savjeta mladih Grada Križevaca za 2009. godinu, 
broj 6, str. 531 
 
 
 

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA  
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za 
zaštitu potrošača javnih usluga, 
broj 1, str. 12 
 
Zaključak o prodaji neizgrañenog zemljišta u 
Paškoj ulici u Križevcima, broj 1, str. 13 
 
Zaključak o prodaji neizgrañenog zemljišta na 
Posrednjem putu u Križevcima, broj 1, str. 13 
 
Rješenje o utvrñivanju osnovne plaće ravnateljima 
ustanova u kulturi na području Grada Križevaca, 
broj 1, str. 14 
 
Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za 
provedbu postupka izrade Urbanističkog plana 

ureñenja (UPU) Gospodarske zone ''Cubinec'', 
broj 1, str. 15 
 
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 
provoñenje natječaja radi davanja u zakup javnih i 
drugih zemljišnih površna u vlasništvu Grada 
Križevaca, broj 1, str. 15 
 
Rješenje o razrješenju zapovjednika Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, 
broj 1, str. 16 
 
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti 
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Križevaca, broj 1, str. 16 
 
Zaključak Javne vatrogasne postrojbe za prodaju 
auta, broj 2, str, 96 
 
Zaključak o dodjeli priznanja Vladimiru Nemetu, 
posmrtno, broj 2, str. 97 
 
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih 
škola u 2008. godini, nad kojima osnivačka prava 
ima Grad Križevci, 
broj 3, str. 244 
 
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja u 2008. godini na 
nefinancijskoj imovini osnovnih škola, nad kojima 
osnivačka prava ima Grad Križevci,  
broj 3, str. 248 
 
Zaključak o prodaji neizgrañenog zemljišta u 
Podgajcu, broj 3, str. 251 
 
Zaključak o prestanku svojstva javnog dobra – 
putevi u općoj upotrebi, broj 3, str. 251 
 
Zaključak o prijenosu nekretnine na upravljanje 
Županijskoj upravi za ceste Koprivničko-
križevačke županije, k.o. Križevci, broj 3, str. 252 
 
Zaključak o prijenosu nekretnine na upravljanje 
Županijskoj upravi za ceste Koprivničko-
križevačke županije, k.o. ðurñic, broj 3, str. 253 
 
Pravilnik o stručnom osposobljavanju i 
usavršavanju službenika Grada Križevaca, 
broj 3, str. 253 
 
Rješenje o razrješenju v.d. zapovjednika Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,  
broj 3, str. 254 
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Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,  
broj 3, str. 255, 
 
Zaključak o odobrenju korištenja grba Grada 
Križevaca, broj 3, str. 255 
 
Zaključak o početku i završetku radnog vremena 
prodavaonica na području Grada Križevaca,  
broj 4, str. 277 
 
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe,  
broj 4, str. 277 
 
Rješenje o osnivanju i imenovanju Radne skupine 
za praćenje rada izr odgovarajućih programa i 
planova vezanih na osnivanje Područnog 
državnog arhiva uKriževcima, broj 5, str. 418 
 
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u 
Proračunu Grada Križevaca za 2008. godinu, broj 
7, str. 533 
 
Rješenje o osnivanju i imenovanju Vijeća za 
prevenciju Grada Križevaca,broj 7, str.546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AKTI  USTANOVA 

 
Kolektivni ugovor za radnike u Dječjem vrtiću 
Križevci, broj 2, str. 97 
 
Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne 
postrojbe, broj 4, str. 277  
 
 
Ispravak Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih 
škola u 2008. godini, nad kojima osnivačka prava 
ima Grad Križevci, broj 4, str. 278 
 
Ispravak Rješenja o imenovanju 
zapovjednika Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Križevaca, broj 4, str. 281 
 


