Godina XV.

Križevci, 30. prosinca 2009.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

KAZALO

Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim
cestama na području Grada Križevaca,
broj 6, str. 290

ODLUKE
Odluka o donošenju Urbanističkog plana ureñenja
Gospodarske zone Gornji Čret, broj 1, str. 32
Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Prostornog
plana ureñenja Grada Križevaca, broj 1, str. 53
Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Generalnog
urbanističkog plana Grada Križevaca,
broj 1, str. 53
Odluka o izmjenama Odluke o javnim
priznanjima Grada Križevaca, broj 1, str. 53
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
području Grada Križevaca na rok od 3 godine,
broj 1, str. 54
Odluka o proglašenju počasnih grañana Grada
Križevaca, broj 2, str. 69

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke obvezatnom
korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u
dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
komunalnog otpada, broj 6, str. 291
Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti na području Grada Križevaca.
broj 6, str. 291
Odluka o komunalnoj naknadi na području Grada
Križevaca, broj 7, str. 425
Odluka o priključenju na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i
odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području
Grada Križevaca, broj 7, str. 424
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za
ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na
području Grada Križevaca, broj 7, str. 439

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada
Križevaca, broj 2, str. 70

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom
doprinosu na području Grada Križevaca,
broj 7, str. 443

Odluka o donošenju Urbanističkog plana ureñenja
Gospodarske zone "Cubinec", broj 5, str. 208

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Društva
s ograničenom odgovornošću, broj 7, str. 444

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Križevaca za 2009. godinu,
broj 5, str. 227

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,
broj 7, str. 445

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Križevaca, broj 6, str. 287

Odluka o izmjenama Odluke o utvrñivanju
osnivačkih prava i obveza prema Pučkom
otvorenom učilištu Križevci kao javnoj ustanovi,
broj 7, str. 446
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Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske
knjižnice "Franjo Marković" Križevci,
broj 7, str. 447
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Gradskog
muzeja Križevci, broj 7, str. 447
Odluka o izmjenama Odluke o utvrñivanju
osnivačkih prava i obveza prema Dječjem vrtiću
Križevci kao javnoj ustanovi, broj 7, str, 448
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju
Kulturnog vijeća Grada Križevaca, broj 7, str. 448
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o grbu i
zastavi Grada Križevaca, broj 7, str. 449
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca
za 2010. godinu, broj 8, str. 531
Odluka o izboru ponuditelja kojima će se povjeriti
komunalni poslovi za održavanje tucaničkih cesta
na području Grada Križevaca, broj 8, str. 571,
Odluka o izboru ponuditelja kojima će se povjeriti
komunalni poslovi za održavanje asfaltnih cesta
na području Grada Križevaca, broj 8, str. 571
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u
Proračunu Grada Križevaca za 2009. godinu,
broj 9,str. 591

PLAN
Plan gospodarenja otpadom na području Grada
Križevaca, broj 1, str. 1

2009

Program o izmjenama Programa javnih potreba za
dodatne programe u srednjim školama te
učeničkim i studentskim potporama na području
Grada Križevaca u 2009. godini, broj 7, str. 408
Program o izmjenama Programa javnih potreba u
športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi na području
Grada Križevaca u 2009. godini, broj 7, str. 409
Program o izmjenama Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama
na području Grada Križevaca u 2009. godini,
broj 7, str. 410
Program o izmjenama Programa javnih potreba u
kulturi na području Grada Križevaca u 2009.
godini, broj 7, str. 411
Program o izmjenama Programa javnih potreba u
protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj
sigurnosti na području Grada Križevaca u 2009.
godini, broj 7, str. 414
Program o izmjeni Programa gradnje objekata i
ureñaja komunalne infrastrukture na području
Grada Križevaca u 2009. godini, broj 7, str. 415
Program o izmjeni Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada
Križevaca u 2009. godini, broj 7, str. 419
Program o izmjeni Programa stambenokomunalnih djelatnosti i ureñenja prostora na
području Grada Križevaca u 2009. godini,
broj 7, str. 422
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i
naobrazbi na području Grada Križevaca u 2010.
godini, broj 8, str. 535

POSLOVNIK
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Križevaca,
broj 5, str. 195

PROGRAMI
Program o izmjenama Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i naobrazbi na području
Grada Križevaca u 2009. godini, broj 7, str. 406
Program o izmjenama Programa javnih potreba u
osnovnom obrazovanju na području Grada
Križevaca u 2009. godini, broj 7, str. 407

Program javnih potreba u osnovnom obrazovanju
na području Grada Križevaca u 2010. godini,
broj 8, str. 537
Program javnih potreba za dodatne programe u
srednjim školama te učeničkim i studentskim
potporama na području Grada Križevaca u 2010.
godini, broj 8, str. 539
Program javnih potreba u kulturi na području
Grada Križevaca u 2010. godini, broj 8, str. 540
Program javnih potreba športu, rekreaciji i
tehničkoj kulturi na području Grada Križevaca u
2010. godini, broj 8, str. 545
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Program javnih potreba u socijalnoj skrbi,
humanitarnim i ostalim udrugama na području
Grada Križevaca u 2010. godini, broj 8, str. 548
Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti,
civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti na području
Grada Križevaca u 2010. godini, broj 8, str. 551
Program održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Križevaca u 2010. godini,
broj 8, str. 552
Program gradnje objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture na području Grada Križevaca u
2010. godini, broj 8, str. 555
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Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za
2009. godinu, broj 7, str. 305
Izmjene i dopune Konsolidiranog Proračuna
Grada Križevaca za 2009. godinu, broj 7, str. 351
Proračun Grada Križevaca za 2010. godinu,
broj 8, str. 457
Projekcija Proračuna Grada Križevaca za
2010.-2012. godinu, broj 8, str. 499

RJEŠENJA

Program ureñenja prostora na području Grada
Križevaca u 2010. godini, broj 8, str. 560

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci,
broj 1, str. 56

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na
području Grada Križevaca u 2010. godini,
broj 8, str. str. 562

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci,
broj 1, str. 56

Program rada Gradskog vijeća Grada Križevaca
za 2010. godinu, broj 8, str. 563

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci,
broj 1, str. 57

PRORAČUN
Zaključak o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli
sredstava planiranih u Proračunu Grada Križevaca
za 2008. godinu, broj 1, str. 58
Godišnji obračun Proračuna Grada Križevaca za
2008. godinu, broj 2, str. 72

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Križevci, broj 1, str. 57
Rješenje o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada
Križevaca, broj 3, str. 157

Godišnji obračun Konsolidiranog Proračuna
Grada Križevaca za 2008. godinu, broj 2, str. 105

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora
za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada
Križevaca, broj 3, str. 158

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Križevaca za 2009. godinu, broj 6, str. 229

Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća
Grada Križevaca, broj 3, str. 158

Konsolidirani polugodišnji Izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Križevaca za 2009. godinu,
broj 6, str. 255

Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog
vijeća Grada Križevaca, broj 3, str. 158

Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju
proračunske zalihe Proračuna Grada Križevaca za
razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine,
broj 6, str. 295
Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj
reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada
Križevaca za 2008. godinu, broj 6, str. 296

Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog
vijeća Grada Križevaca, broj 3, str. 159
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora
za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća
Grada Križevaca, broj 3, str. 159
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora
za gospodarstvo i financije Gradskog vijeća Grada
Križevaca, broj 3, str. 159
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2009

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora
za stambeno-komunalne djelatnosti Gradskog
vijeća Grada Križevaca, broj 3, str. 160

Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i
treću životnu dob, broj 6, str. 299

Rješenje o imenovanju predsjednice i članova
Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta
Križevci, broj 4, str. 186

Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za obrazovanje, kulturu, brigu o
djeci i šport, broj 6, str. 300

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća
Gradske knjižnice »Franjo Marković« Križevci,
broj 4, str. 186

Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za dodjelu javnih priznanja,
broj 6, str. 300

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Križevci, broj 4, str. 187

Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića
Križevci, broj 7, str. 454

Rješenje o imenovanu dva člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »Zraka sunca« Križevci,
broj 4, str. 187

Rješenje o izboru članova Gradskog savjeta
mladih Grada Križevaca, broj 7, str. 454

Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Grada Križevaca, broj 4, str. 187
Rješenje o imenovanju Zapovjedništva
civilne zaštite Grada Križevaca, broj 4, str. 188
Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
za popise birača na području Grada Križevaca,
broj 4, str. 189
Rješenje o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije, broj 6, str. 296
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za izbor i imenovanja,
broj 6, str. 297

Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora
Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci,
broj 8, str. 586
Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci,
broj 8, 586,
Rješenje o razrješenju člana Odbora za selo,
poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj,
broj 8, str. 587
Rješenje o izboru člana Odbora za selo,
poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj,
broj 8, str. 587

STATUT
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise ,
broj 6, str. 297
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za gospodarstvo i financije,
broj 6, str. 298
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za selo, poljoprivredu, šumarstvo
i ruralni razvoj, broj 6, str. 298
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za stambeno-komunalne
djelatnosti, broj 6, str. 299
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, broj 6, str. 299

Statut Grada Križevaca, broj 4, str. 171

ZAKLJUČCI
Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju
proračunske zalihe Proračuna Grada Križevaca za
siječanj do prosinac 2008. godine, broj 2, str. 144
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture u Gradu Križevcima za 2008.
godinu, broj 2, str. 144
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Križevaca za 2008. godinu,
broj 2, str. 145
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Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa stambeno-komunalnih djelatnosti Grada
Križevaca za 2008. godinu, broj 2, str. 145

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju javnih
potreba na području Grada Križevaca za 2008.
godinu, broj 2, str. 145
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića Križevci za 2008. godinu,
broj 2, str. 146
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta
Križevci za 2008.godinu, broj 2, str. 146
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradske knjižnice "Franjo
Marković" Križevci za 2008. godinu,
broj 2, str. 147
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradskog muzeja Križevci
za 2008. godinu, broj 2, str. 147
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe
Grada Križevaca za 2008. godinu, broj 2, str. 147
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice športskih udruga
Grada Križevaca za 2008. godinu, broj 2, str. 148
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice tehničke kulture
Križevci za 2008.godinu, broj 2, str. 148
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada
Križevaca za 2008. godinu, broj 2, str. 148
Zaključak o verifikaciji mandata članovima
Gradskog vijeća Grada Križevaca, broj 3, str. 157
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta
Križevci za prvo polugodište 2009. godine, broj 6,
str. 292
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradske knjižnice "Franjo
Marković" Križevci za prvo polugodište 2009.
godine, broj 6, str. 292
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Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Gradskog muzeja Križevci
za prvo polugodište 2009. godine, broj 6, str. 292
Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića Križevci za prvo polugodište 2009.
godine, broj 6, str. 293
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe
Grada Križevaca za prvo polugodište 2009.
godine, broj 6, str. 293
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada
Križevaca za prvo polugodište 2009. godine,
broj 6, str. 293
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice športskih udruga
Križevci za prvo polugodište 2009. godine,
broj 6, str. 294
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Zajednice tehničke kulture
Križevci za prvo polugodište 2009. godine,
broj 6, str. 294
Zaključak o usvajanju Financijskih izvješća
Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci,
broj 6, str. 295
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
financijskom poslovanju Križevačkog
poduzetničkog centra d.o.o., broj 6, str. 295
Zaključak o objavi Javnog poziva za predlaganje
kandidata za članove Gradskog savjeta mladih
Grada Križevaca, broj, broj 6, str. 296
Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za
prodaju dva četverosobna stana u Križevcima, Ul.
Drage Grdenića b.b, broj 7, str. 450
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
Programa rada Dječjeg vrtića Križevci u
pedagoškoj 2008./2009. godini, broj 7, str. 450
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
Programa rada Dječjeg vrtića Zraka sunca
Križevci u pedagoškoj 2008./2009. godini,
broj 7, str. 451
Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju
Programa rada Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
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Podružnica Križevci u pedagoškoj 2008./2009.
godini, broj 7, str. 451
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa
rada Dječjeg vrtića Križevci za pedagošku
2009./2010. godinu, broj 7, str. 451
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa
rada Dječjeg vrtića Zraka sunca Križevci za
pedagošku 2009./2010. godinu, broj 7, str. 452
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa
rada Dječjeg vrtića Svetog Josipa, Podružnica
Križevci za pedagošku 2009./2010. godinu,
broj 7, str. 452
Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja i Smjernica za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Križevaca, broj 7, str. 452
Zaključak o usvajanju Informacije o poslovanju
gospodarstva Grada Križevaca za 2008. godinu,
broj 7, str. 453
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradskog
savjeta mladih Grada Križevaca, broj 7, str. 453
Zaključak o odobrenju Programa rada Gradskog
savjeta mladih Grada Križevaca, broj 7, str. 454
Zaključak o usvajanju Programa gospodarstva u
2010. godini, broj 8, str. 572
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta
Križevci u 2010. godini, broj 8, str. 581
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Gradske knjižnice "Franjo
Marković" Križevci u 2010. godini,
broj 8, str. 581
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Gradskog muzeja Križevci u
2010. godini, broj 8, str. 582
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe
Grada Križevaca za 2010. godinu, broj 8, str. 582
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada
Križevaca za 2010.godinu, broj 8, str. 583
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Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Zajednice športskih udruga
Križevci za 2010. godinu, broj 8, str. 583
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Zajednice tehničke kulture
Križevci za 2010. godinu, broj 8, str. 584
Zaključak o usvajanju Financijskog plana Dječjeg
vrtića Križevci za 2010. godinu, broj 8, str. 584
Zaključak o usvajanju Izvješća o korisnicima
studentskih kredita, broj 8, str. 585
Zaključak o davanju mišljenja na nacrt konačnog
prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjena i
dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke
županije, broj 8, str. 585

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
Pravilnik o ocjenjivanju službenika u upravnim
tijelima Grada Križevaca, broj 1, str. 59
Zaključak o rasporedu sredstava za sufinanciranje
programa udruga iz područja športa i rekreacije,
broj 1, str. 62
Zaključak o rasporedu planiranih sredstava za
sufinanciranje programa socijalne skrbi,
humanitarnih i ostalih udruga, broj 1, str. 63
Zaključak o odobrenju korištenja grba Grada
Križevaca, broj 1, str. 67
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih
škola u 2009. godini, nad kojima osnivačka prava
ima Grad Križevci, broj 2, str. 149
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja u 2009. godini na
nefinancijskoj imovini osnovnih, škola, nad
kojima osnivačka prava ima Grad Križevci,
broj 2, str. 152
Rješenje o imenovanju Kulturnog vijeća Grada
Križevaca, broj 2, str. 154
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za
održavanje parkovnog zelenila, drvoreda i
soliternih stabala na javnim površinama u Gradu
Križevcima, broj 2, str. 154

2009
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Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, broj 2, str.
155
Plan nabave roba, radova i usluga za 2009. godinu
Upravnog odjela za stambeno-komunalne
djelatnosti, broj 3, str. 161
Zaključak o rasporedu planiranih sredstava za
sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Križevaca u 2009. godini, broj
3, str. 163
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drugih zemljišnih površina u vlasništvu Grada
Križevaca, broj 4, str. 192
Zaključak o davanju suglasnosti radi
ustanovljavanja prava služnosti za priključnomjerni ormarić, broj 4, str. 192
Zaključak o davanju suglasnosti radi
ustanovljavanja prava služnosti za kućni
priključno-mjerni ormarić , broj 4, str. 193
Zaključak o utvrñivanju prestanka svojstva
općenarodna imovina – put, broj 4, str. 194

Zaključak o načinu korištenja ostvarenog vlastitog
prihoda osnovnih škola čiji je osnivač Grad
Križevci s osnova obavljanja vlastite djelatnosti,
broj 3, str. 166

Zaključak o darovanju neizgrañenog grañevinskog
zemljišta u ulici S. Radića u Križevcima, broj 4,
str. 194

Zaključak o prihvaćanju teksta Ugovora o
osnivanju prava služnosti, izgradnje i održavanja
elektro- energetskog objekta, broj 3, str. 167

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za
pripremu i izgradnju poduzetničkih zona na
području Grada Križevaca, broj 5, str. 228

Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o namirenju
obveza temeljem Ugovora o zakupu gradskih
bazena i objekata Kuglane u Križevcima,
broj 3, str. 167

Odluka o uvjetima korištenja javnih površina
gradskih trgova i ulica u Staroj užoj gradskoj
jezgri Grada Križevaca, broj 6, str. 301

Zaključak o ostvarivanju prava na podmirivanje
dugovanja socijalno ugroženih osoba, uknjižbom
prava zaloga na nekretninama, broj 3, str. 168
Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora
„Križevačkog poduzetničkog centra“ d.o.o.
Križevci, broj 3, str. 168

Zaključak o prodaji zemljišta u ulici K. Heruca u
Križevcima, broj 6, str. 304
Zaključak o proglašenju nekretnine svojstvom
«Javnog dobra – put» u općoj uporabi,
broj 7, str. 455
Zaključak o dodjeli pomoći socijalno
najugroženijim obiteljima, broj 8, str. 588

AKTI GRADONAČELNIKA
Plan prijma u službu u upravna tijela Grada
Križevaca, broj 1, str. 68
Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada
Križevaca, broj 4, str.189
Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
za provoñenje natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Križevaca,
broj 4, str. 191
Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
za provoñenje natječaja radi davanja u zakup
neizgrañenog grañevinskog zemljišta, javnih i

AKT GRADSKOG IZBORNOG
POVJERENSTVA
Završno izvješće o izvorima i visini sredstava za
izbornu promidžbu kandidata za gradonačelnika
Grada Križevaca i njegovih zamjenika,
broj 7, str, 456

