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Godina  XXVI Križevci, 31. prosinca 2021. KAZALO 

 

Naziv akta 
Broj 
SV 

Stra-
nica 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

ODLUKE 

Statutarna Odluka o izmjenama i 

dopunama Statuta grada Križevaca 
1 1 

Poslovnička Odluka o izmjeni 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Križevaca 

1 2 

Odluka o osnivanju prava građenja na 

građevinskom zemljištu na području 

Gospodarske zone Gornji Čret 

1 4 

Odluka o kupoprodaji građevinskog 

zemljišta na području Gospodarske 

zone Gornji Čret 

1 4 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

naknadama troškova članovima 

Gradskog vijeća, Gradskog 

poglavarstva Grada Križevaca i 

članovima njihovih radnih tijela 

1 5 

Odluka o uvjetima, mjerilima te 

postupku za davanje u najam stanova u 

vlasništvu Grada Križevaca za 

slobodno ugovorenu najamninu 

2 12 

Odluka o dopuni Jedinstvene baze 

podataka o nerazvrstanim cestama 

Grada Križevaca 

2 16 

Odluka o osnivanju prava građenja u 

korist Veterinarskog zavoda Križevci 
2 17 

Odluka o proglašenju počasnog 

građanina Grada Križevaca 
2 18 

Odluka o dodjeli Nagrade za životno 

djelo 
2 18 

Odluka o dodjeli Plakete Grada 

Križevaca 
2 18 

Odluka o dodjeli Plakete Grada 

Križevaca 
2 19 

Odluka o dodjeli Plakete Grada 

Križevaca 
2 19 

Odluka o dodjeli Priznanja Grada 

Križevaca 
2 19 

Odluka o dodjeli Priznanja Grada 

Križevaca 
2 19 

Odluka o dodjeli Priznanja Grada 

Križevaca 
2 20 

Odluka o dodjeli Priznanja Grada 

Križevaca 
2 20 

Odluka o dodjeli Priznanja Grada 

Križevaca 
2 20 

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 

financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva u 2021. godini nad 

kojima osnivačka prava ima Grad 

Križevci 

2 21 

Odluka o određivanju imena parka na 

području Grada Križevaca 
2 26 

Odluka o određivanju imena 

novoformirane ulice na području Grada 

Križevaca 

2 26 

Odluka o II. Izmjenama i dopunama 

Odluke iz ostvarivanja prava iz socijalne 

skrbi 

2 27 

Odluka o prijenosu prava vlasništva u 

korist Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb 
2 29 

Odluka o prijenosu komunalnih vodnih 

građevina 
2 31 

Odluka o dopuni Popisa komunalne 
infrastrukture 

2 33 



Odluka o Izmjeni Jedinstvene baze 

podataka o nerazvrstanim cestama 

Grada Križevaca 

4 59 

Odluka o davanju prethodne suglasnost 

na Opće uvjete isporuke komunalne 

usluge parkiranja na javnim 

parkiralištima i sustava javnih bicikala 

na području Grada Križevaca 

4 59 

Odluka o davanju prethodne 

suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 

Centra za odgoj, obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci 

4 60 

Odluka o raspoređivanju sredstava za 

financiranje političkih stranaka i članova 

izabranih s liste grupe birača, 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 

Križevaca od konstituiranja Gradskog 

vijeća Grada Križevaca do 31. prosinca 

2021. godine 

5 181 

Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. 

godinu 
5 318 

Odluka o dopuni Odluke o načinu i 

mjerilima naplate usluga od korisnika 

Dječjeg vrtića Križevci 

5 330 

Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke o osnivanju prava građenja u 

korist Veterinarskog zavoda Križevci 

5 338 

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja pretežito 

stambene zone „Posrednji put“ 

5 338 

Odluka o poništenju postupka davanja 

koncesije za održavanje i naplatu 

parkirnih mjesta za automobile te 

upravljanja sustavom javnih bicikala na 

području Grada Križevaca 

5 344 

Odluka o osnivanju Zaklade Grada 

Križevaca za studente VGUK s 

potresom pogođenih područja 

5 347 

Odluka o imenovanju članova 

Upravnog odbora Zaklade Grada 

Križevaca za studente VGUK s 

potresom pogođenih područja 

5 349 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Grada Križevaca za k.o. 

Apatovec, Bojnikovec, Carevdar, 

Glogovnica, Osijek Vojakovački i 

Vojakovac 

5 350 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Grada Križevaca 

5 356 

Odluka o I. izmjenama i dopunama 

Urbanističkog plana uređenja pretežito 

stambene zone „Posrednji put“ 

6 488 

Odluka o stavljanju van snage 

Detaljnog plana uređenja "Novi centar" 

– južni dio bivšeg kompleksa vojarne 

„Ban Stjepan Lacković“ u Križevcima 

6 499 

Odluka o dopuni Popisa komunalne 

infrastrukture Odluke o proglašenju 

komunalne infrastrukture Grada 

Križevaca javnim dobrom u općoj 

uporabi 

6 499 

Odluka o izmjenama i dopunama 

Jedinstvene baze podataka o 

nerazvrstanim cestama Grada 

Križevaca 

6 500 

Odluka o predlaganju razrješenja člana 

Nadzornog odbora trgovačkog društva 

Vodne usluge d.o.o. 

6 501 

Odluka o predlaganju kandidata za 

izbor člana Nadzornog odbora 

trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o. 

6 501 

Odluka o davanju u zakup 

građevinskog zemljišta na istočnom 

dijelu gospodarske zone Gornji Čret 

6 502 

Odluka o suglasnosti za provedbu 

ulaganja Izgradnja građevina društvene 

djelatnosti (sport i rekreacija), Sportska 

dvorana i prateći sadržaji 

6 502 

Odluka o suglasnosti za provedbu 

ulaganja Izgradnje područnog dječjeg 

vrtića 

6 503 

Odluka o imenovanju spomen-obilježja 

poginulim križevačkim braniteljima 

Domovinskog rata 

6 503 

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Križevaca za 2021. 

godinu 

6 488 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada 
Križevaca za 2022. godinu 

8 697 

Odluka o raspoređivanju sredstava za 
financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 
Križevaca za 2022. godinu 

8 720 



Odluka o izmjeni Odluke o 
raspoređivanju sredstava za 
financiranje političkih stranaka i članova 
izabranih s liste grupe birača, 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 
Križevaca od konstituiranja Gradskog 
vijeća Grada Križevaca do 31. prosinca 
2021. godine 

8 721 

Odluka o izmjeni Odluke o prijenosu 
komunalnih vodnih građevina na 
području Grada Križevaca u vlasništvo 
javnog isporučitelja vodne usluge 

8 745 

Odluka o zamjeni nekretnina između 
Grada Križevaca i Vodnih usluga d.o.o. 
Križevci 

8 745 

Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 
na području poduzetničke zone Gornji 
Čret trgovačkom društvu ALLPLAN 
d.o.o. 

8 746 

Odluka o osnivanju prava građenja u 
korist tvrtke Terra Firma 

8 747 

Odluka o dopuni Popisa komunalne 
infrastrukture Odluke o proglašenju 
komunalne infrastrukture Grada 
Križevaca javnim dobrom u općoj 
uporabi 

8 747 

Odluka o dopuni Odluke o komunalnim 
djelatnostima u Gradu Križevcima 

8 748 

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom 
redu na području Grada Križevaca 

8 748 

Odluka o kreditnom zaduženju Grada 
Križevaca u svrhu uređenja gradskog 
stadiona i pratećih objekata 

8 749 

Odluka o kreditnom zaduženju Grada 
Križevaca u svrhu rekonstrukcije javne 
rasvjete 

8 750 

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i 
mjerilima naplate usluga od korisnika 
Dječjeg vrtića Križevci 

8 751 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o izvršenju proračuna za 2021. 
godinu 

9 899 

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli 
rezultata za 2020. godinu 

9 915 

Odluka o donošenju Plana razvoja 
Grada Križevaca za razdoblje od 2021. 
do 2030. godine 

9 918 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Križevaca za k.o. 
Carevdar, Cubinec, Dubovec, Erdovec, 
Glogovnica, Kloštar Vojakovački, 
Križevci, Osijek Vojakovački, Potočec, 
Raven, Ruševac, Sveta Helena i 
Vojakovac 

9 1142 

Odluka o osnivanju prava građenja na 
građevinskom zemljištu na području 
poduzetničke zone Gornji Čret 

9 1152 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
izmjeni Jedinstvene baze podataka o 
nerazvrstanim cestama Grada 
Križevaca 

9 1152 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 
u općoj uporabi 

9 1153 

Odluka o povjeravanju investicije 
Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci 
u svojstvu nositelja investicije za 
gospodarenje komunalnim otpadom u 
2021. godini 

9 1154 

Odluka o produljenju trajanja Gradskog 
programa za mlade Grada Križevaca i 
prihvaćanju Akcijskog plana provedbe 
Gradskog programa za mlade za 2022. 
godinu 

9 1165 

Odluka o izmjeni Odluke o 
koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika u upravnim 
tijelima Grada Križevaca 

9 1176 

   
 

PLANOVI 

Plan rashoda za materijal, dijelove i 

usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja i intelektualne usluge u 

osnovnim školama nad kojima 

osnivačka prava ima Grad Križevci za 

2021. godinu 

2 21 

Plan rashoda za nabavu proizvedene 

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 

u 2021. godini na nefinancijskoj imovini 

osnovnih škola nad kojima osnivačka 

prava ima Grad Križevci 

2 23 

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

humanitarnim i ostalim udrugama na 

području Grada Križevaca u 2022. 

godini 

8 718 

Plan o izmjenama i dopunama Plana 

javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

humanitarnim i ostalim udrugama na 

području Grada Križevaca u 2021. 

godini 

9 913 

Plan upravljanja imovinom Grada 

Križevaca za 2022. godinu 
9 1132 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na 
području Grada Križevaca za 2022. 
godinu 

9 1159 

   
 

 



PROGRAMI 

Program kreditiranja poduzetništva i 

obrta putem subvencioniranja kamata na 

kredite  „Poduzetnik Križevci“ 

2 28 

Program o izmjenama Programa u 

gospodarstvu za 2021. godinu 
5 165 

Program o izmjenama i dopuni 

Programa u poljoprivredi za 2021. 

godinu 

5 165 

program o izmjenama Programa 

građenja komunalne infrastrukture na 

području Grada Križevaca u 2021. godini 

5 166 

Program o izmjenama Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Križevaca u 2021. godini 

5 168 

Program o izmjenama Programa utroška 

sredstava od legalizacija nelegalno 

izgrađenih zgrada 

5 170 

Program o izmjenama i dopunama 

Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i obrazovanju na 

području Grada Križevaca u 2021. godini 

5 170 

Program o izmjenama Programa javnih 

potreba u osnovnom obrazovanju na 

području Grada Križevaca u 2021. godini 

5 172 

Program o izmjenama Programa javnih 

potreba za dodatne programe u 

osnovnim i srednjim školama, učeničkim 

i studentskim potporama i znanosti na 

području Grada Križevaca u 2021. godini 

5 176 

Program o izmjenama Programa javnih 

potreba u kulturi i turizmu na području 

Grada Križevaca u 2021. godini 

5 177 

Program o izmjenama Programa javnih 

potreba u sportu, rekreaciji i tehničkoj 

kulturi na području Grada Križevaca u 

2021. godini 

5 179 

Program o izmjenama Programa javnih 

potreba u protupožarnoj zaštiti, civilnoj 

zaštiti i javnoj sigurnosti na području 

Grada Križevaca u 2021. godini 

5 180 

Program građenja komunalne 

infrastrukture na području Grada 

Križevaca u 2022. godini 

8 703 

Program održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada 

Križevaca u 2022. godini 

8 705 

Program  utroška sredstava šumskog 

doprinosa na području Grada Križevaca 

u  2022. godini 

8 708 

Program javnih potreba u predškolskom 

odgoju i obrazovanju na području Grada 

Križevaca u 2022. godini 

8 708 

Program javnih potreba u osnovnom 

obrazovanju na području Grada 

Križevaca u 2022. godini 

8 710 

Program javnih potreba za dodatne 

programe u osnovnim i srednjim 

školama, učeničkim i studentskim 

potporama i znanosti na području Grada 

Križevaca u 2022. godini 

8 713 

Program javnih potreba u kulturi i turizmu 

na području Grada Križevaca u 2022. 

godini 

8 714 

Program javnih potreba u sportu, 

rekreaciji i tehničkoj kulturi na području 

Grada Križevaca u 2022. godini 

8 717 

Program javnih potreba u protupožarnoj 

zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti na 

području Grada Križevaca u 2022. godini 

8 719 

Program potpora poljoprivredi na 

području Grada Križevaca za 2022. 

godinu 

8 721 

Program u gospodarstvu za 2022. 

godinu 
8 725 

Program utroška sredstava od naknada 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada na području Grada Križevaca u 

2022. godini 

8 729 

Program korištenja sredstava od 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske i 

korištenja sredstava od promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta na 

području Grada Križevaca za 2022. 

godinu 

8 730 

Program rada Gradskog vijeća Grada 

Križevaca za 2022. godinu 
8 730 

Program rada Savjeta mladih Grada 

Križevaca za 2022. godinu s financijskim 

planom 

8 737 

Program o izmjenama Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Križevaca u 2021. godini 

9 899 

Program o izmjenama Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada 

Križevaca u 2021. godini 

9 901 

Program o izmjenama Programa utroška 

sredstava šumskog doprinosa na 

području Grada Križevaca u 2021. godini 

9 904 



Program o izmjenama i dopunama 

Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i obrazovanju na 

području Grada Križevaca u 2021. godini 

9 904 

Program o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u osnovnom 
obrazovanju na području Grada 
Križevaca u 2021. godini 

9 906 

Program o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba za dodatne 
programe u osnovnim i srednjim školama 
te učeničkim i studentskim potporama i 
znanosti na području Grada Križevaca u 
2021. godini 

9 909 

Program o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi i 
turizmu na području Grada Križevaca u 
2021. godini 

9 910 

Program o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u sportu, 
rekreaciji i tehničkoj kulturi na području 
Grada Križevaca u 2021. godini 

9 912 

Program o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u protupožarnoj 
zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti na 
području Grada Križevaca u 2021. godini 

9 914 

Program o izmjeni Programa utroška 
sredstava od legalizacija nelegalno 
izgrađenih zgrada na području Grada 
Križevaca u 2021. godini 

9 914 

Program o izmjeni Programa korištenja 
sredstava od raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske i korištenja 
sredstava od promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta na području 
Grada Križevaca za 2021. godinu 

9 915 

Program o II. izmjenama i dopunama 
Programa potpora poljoprivredi na 
području grada Križevaca za 2021. 
godinu 

9 916 

Program o izmjenama i dopuni Programa 
u gospodarstvu za 2021. godinu 

9 917 

   
 

RJEŠENJA 

Rješenje o imenovanju Ravnateljice 

gradske knjižnice „Franjo Marković“ 

Križevci 

2 27 

Rješenje o izboru predsjednika 

Gradskog vijeća Grada Križevaca 
4 58 

Rješenje o izboru potpredsjednika 

Gradskog vijeća Grada Križevaca 
4 58 

Rješenje o izboru predsjednika i 
članova Mandatne komisije Gradskog 
vijeća Grada Križevaca 

4 58 

Rješenje o izboru predsjednika, 
potpredsjednika i članova Odbora za 
izbor i imenovanja Gradskog vijeća 
Grada Križevaca 

4 58 

Rješenje o izboru predsjednika, 
potpredsjednika i članova Odbora za 
Statut, Poslovnik i propise 

5 326 

Rješenje o izboru predsjednika, 
potpredsjednika i članova Odbora za 
gospodarstvo i financije 

5 327 

Rješenje o izboru predsjednika, 
potpredsjednika i članova Odbora za 
selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni 
razvoj 

5 327 

Rješenje o izboru predsjednika, 
potpredsjednika i članova Odbora za 
stambeno-komunalne djelatnosti 

5 327 

Rješenje o izboru predsjednika, 
potpredsjednika i članova Odbora za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

5 328 

Rješenje o izboru predsjednika, 
potpredsjednika i članova Odbora za 
zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu 
dob 

5 328 

Rješenje o izboru predsjednika, 
potpredsjednika i članova Odbora za 
obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i 
šport 

5 329 

Rješenje o izboru predsjednika, 
potpredsjednika i članova Odbora za 
dodjelu javnih priznanja 

5 329 

Rješenje o imenovanju Odbora za 
branitelje Domovinskog rata 

5 329 

Rješenje o odbijanju ponude u 
postupku davanja koncesije za 
održavanje i naplatu parkirnih mjesta 
za automobile te upravljanja sustavom 
javnih bicikala na području Grada 
Križevaca 

5 346 

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
potpredsjednika Odbora za stambeno-
komunalne djelatnosti 

6 508 

Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju 
i imenovanju Povjerenstva za zakup i 
prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad 
Križevci 

9 1164 

Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju 
i imenovanju Povjerenstva za uvođenje 
u posjed poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad 
Križevci 

9 1164 

   
 

 



PRORAČUN 

Izmjene i dopune Proračuna Grada 

Križevaca za 2021. godinu i projekcije za 

2022. i 2023. godinu 

5 62 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Grada Križevaca za prvo 

polugodište 2021. godine Polugodišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Križevaca za prvo polugodište 2021. 

godine 

6 359 

Proračun Grada Križevaca za 2022. 

godinu i projekcije za 2023. i 2024. 

godinu 

8 580 

Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Križevaca za 2021.  godinu i  projekcije 
za  2022. i 2023. godinu 

9 793 

   
 

ANALIZE 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na 

području Grada Križevaca za 2021. 

godinu 

9 1154 

   

 

PRAVILNICI 

Pravilnik o stipendiranju studenata s 

područja Grada Križevaca koji se 

obrazuju za deficitarna zanimanja u ak. 

god. 2021. /2022. 

5 330 

   

 

ZAKLJUČCI 

Zaključak o utvrđivanju naknade za rad 

predsjedniku Gradskog vijeća Grada 

Križevaca 

1 4 

Zaključak o predlaganju imenovanja 

suca porotnika Županijskog suda u 

Varaždinu 

2 27 

Zaključak o davanju suglasnosti na 

Statutarnu Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Pučkog otvorenog 

učilišta Križevci 

2 32 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

gospodarenju otpadom za 2020. 

godinu 

2 32 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom 

za 2020. godinu na području Grada 

Križevaca 

2 32 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

Provedbi programa upravljanja 

nekretninama Grada Križevaca za 

2020.godinu 

2 32 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o radu Savjeta mladih Grada 

Križevaca u razdoblju 1. siječnja 2020. 

- 31. prosinca 2020. 

2 33 

Zaključak o davanju prethodne 

suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu 

Križevci za stjecanje imovine u iznosu 

većem od 200.000,00 kn 

4 60 

Zaključak o davanju prethodne 

suglasnosti Gradskom muzeju Križevci 

za stjecanje imovine u iznosu većem od 

50.000,00 kn 

4 60 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Grada Križevaca za 2020. godinu 
5 183 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o realizaciji financijskog plana 

za razdoblje 1.1.2020. do 31.12.2020. 

Dječjeg vrtića „Križevci“ 

5 320 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

ostvarenju financijskog plana za 

razdoblje 1.1. do 31.12. 2020. godine 

Dječjeg vrtića „Zraka sunca“ Križevci 

5 320 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o ostvarenju financijskog plana 

i programa za 2020. godinu Dječjeg 

vrtića Svetog Josipa 

5 320 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o realizaciji financijskog plana 

i programa rada za razdoblje 1.1.2020. 

do 31.12.2020 Dječjeg vrtića "Čarobna 

šuma" 

5 320 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o realizaciji financijskog plana 

Osnovne škole Ljudevita Modeca 

Križevci za razdoblje 1.1. do 

31.12.2020. 

5 321 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o realizaciji financijskog plana 

Osnovne škole "Vladimir Nazor" 

Križevci za razdoblje 1.1. do 31.12. 

2020. godine 

5 321 



Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o ostvarenju financijskog plana 

Glazbene škole Alberta Štrige Križevci 

za razdoblje 1.1. do 31. 12. 2020. 

5 321 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o realizaciji financijskog plana 

Centra za odgoj obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci za razdoblje od 

1.1. do 31.12. 2020. 

5 322 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o realizaciji financijskog plana 

i programa rada Pučkog otvorenog 

učilišta Križevci za razdoblje 1.1. do 

31.12.2020. 

5 322 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o realizaciji financijskog plana 

i programa rada Gradske knjižnice 

„Franjo Marković“ Križevci za razdoblje 

1.1. do 31.12.2020. 

5 322 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog plana i programa 

rada Gradskog muzeja Križevci za 

razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. 

5 323 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o realizaciji financijskog plana 

i programa rada Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Križevaca za razdoblje 

od 1.1. do 31.12.2020. 

5 323 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o realizaciji financijskog plana 

i programa rada Vatrogasne zajednice 

Grada Križevaca za razdoblje od 1.1. 

do 31.12.2020. 

5 323 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o realizaciji financijskog plana 

i programa rada Zajednice športskih 

udruga Križevci za razdoblje od 1.1. do 

31.12.2020. 

5 323 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog plana i programa 

rada Zajednice tehničke kulture 

Križevci za razdoblje od 1.1. do 

31.12.2020. 

5 324 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o realizaciji financijskog plana 

i programa rada Gradskog društva 

Crvenog križa Križevci za razdoblje od 

1.1. do 31.12.2020. 

5 324 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

izvršenju Programa građenja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Križevaca za 2020. 

godinu 

5 324 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području 

Grada Križevaca za 2020. godinu 

5 325 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

financijskog izvješća Komunalnog 

poduzeća d.o.o. Križevci za 2020. 

godinu 

5 325 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

financijskog izvješća Vodnih usluga 

d.o.o. Križevci za 2020. godinu 

5 325 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Križevačkog 

poduzetničkog centra d.o.o. za 2020. 

godinu 

5 326 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 

gradonačelnika Grada Križevaca za 

razdoblje srpanj - prosinac 2020. 

godine 

5 326 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

obavljenoj financijskoj reviziji Grada 

Križevaca za 2019. godinu 

5 326 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog plana Osnovne 

škole Ljudevita Modeca Križevci za 

razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2021. godine 

6 504 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog plana Osnovne 

škole "Vladimir Nazor" Križevci za 

razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2021. godine 

6 504 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog plana Glazbene 

škole Alberta Štrige Križevci za 

razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2021. godine 

6 504 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog plana Centra za 

odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Križevci za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 

2021. godine 

6 504 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog plana Dječjeg 

vrtića Križevci za razdoblje od 1. 1. do 

30. 6. 2021. godine 

6 505 



Zaključak o usvajanju Izvješća o 

ostvarenju financijskog plana Dječjeg 

vrtića Zraka sunca Križevci za razdoblje 

od 1. 1. do 30. 6. 2021. godine 

6 505 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog plana i programa 

rada Dječjeg vrtića Svetog Josipa za 

razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2021. godine 

6 505 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji plana i programa rada za 

2020 godinu Dječjeg vrtića "Čarobna 

šuma" za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 

2021. godine 

6 505 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog  plana i programa 

rada Pučkog otvorenog učilišta Križevci 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2021. godine 

6 506 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog  plana i programa 

rada Gradske knjižnice „Franjo 

Marković“ Križevci za razdoblje od 1. 1. 

do 30. 6. 2021. godine 

6 506 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog  plana i programa 

rada Gradskog muzeja Križevci za 

razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2021. godine 

6 506 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog plana i programa 

rada Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Križevaca za razdoblje od 1. 1. do 30. 

6. 2021. godine 

6 506 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog plana i programa 

rada Vatrogasne zajednice Grada 

Križevaca za razdoblje od 1. 1. do 30. 

6. 2021. godine 

6 507 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog plana i programa 

rada Zajednice športskih udruga 

Križevci za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 

2021. godine 

6 507 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog plana i programa 

rada Zajednice tehničke kulture Križevci 

za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2021. 

godine 

6 507 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji financijskog plana i programa 

rada Gradskog društva Crvenog križa 

Križevci za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 

2021. godine 

6 507 

Zaključak o usvajanju izvješća o radu 

gradonačelnika Grada Križevaca za 

razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine 

6 508 

Zaključak o usvajanju Informacije o 

statusu projekta „Razvoj 

vodnokomunalne infrastrukture 

aglomeracije Križevci“ 

6 508 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji programa rada Dječjeg vrtića 

Križevci na kraju pedagoške godine 

2020./2021. 

8 737 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji godišnjeg plana izvedbenog 

programa rada Dječjeg vrtića Zraka 

sunca Križevci za 2020./2021. godinu 

8 737 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji godišnjeg plana izvedbenog 

programa rada Dječjeg vrtića Svetog 

Josipa Križevci za 2020./2021. godinu 

8 737 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o realizaciji plana i programa 

rada Dječjeg vrtića „Čarobna šuma“ 

Križevci za pedagošku 2020./2021. 

godinu 

8 738 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji programa rada Osnovne 

škole Ljudevita Modeca Križevci na 

kraju školske godine 2020./2021. 

8 738 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji programa rada Osnovne 

škole „Vladimir Nazor“ Križevci na kraju 

školske godine 2020./2021. 

8 738 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o realizaciji programa rada 

Glazbene škole Alberta Štrige Križevci 

u školskoj 2020./2021. godini 

8 739 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji programa rada Centra za 

odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Križevci na kraju školske godine 

2020./2021. 

8 739 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i 

programa rada Dječjeg vrtića Križevci 

za pedagošku 2021./2022. godinu 

8 739 



Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i 

programa rada Dječjeg vrtića „Zraka 

sunca“ za pedagošku 2021./2022. 

godinu 

8 740 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i 

programa rada Dječjeg vrtića sv. Josipa 

Križevci za pedagošku 2021./2022. 

godinu 

8 740 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i 

programa rada Dječjeg vrtića „Čarobna 

šuma“ za pedagošku 2021./2022. 

godinu 

8 740 

Zaključak o usvajanju Financijskog 

plana Dječjeg vrtića Križevci za 2022. 

godinu 

8 740 

Zaključak o usvajanju Financijskog 

plana Dječjeg vrtića „Zraka sunca“ za 

2022. godinu 

8 741 

Zaključak o usvajanju Financijskog 

plana Dječjeg vrtića sv. Josipa Križevci 

za 2022. godinu 

8 741 

Zaključak o usvajanju Financijskog 

plana Dječjeg vrtića „Čarobna šuma“ za 

2022. godinu 

8 741 

Zaključak o usvajanju Financijskog 

plana Osnovne škole Ljudevita Modeca 

Križevci za 2022. godinu 

8 741 

Zaključak o usvajanju Financijskog 

plana Osnovne škole „Vladimir Nazor“ 

Križevci za 2022. godinu 

8 742 

Zaključak o usvajanju Financijskog 

plana Centra za odgoj, obrazovanje i 

rehabilitaciju Križevci za 2022. godinu 

8 742 

Zaključak o usvajanju Financijskog 

plana Glazbene škole Alberta Štrige 

Križevci za 2022. godinu 

8 742 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 

Financijskog plana Pučkog otvorenog 

učilišta Križevci za 2022. godinu 

8 743 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 

Financijskog plana Gradske knjižnice 

"Franjo Marković" Križevci za 2022. 

godinu 

8 743 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 

Financijskog plana Gradskog muzeja 

Križevci za 2022. godinu 

8 743 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

programa rada i financijskog plana 

Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Križevaca za 2022. godinu 

8 743 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

programa rada i financijskog plana 

Vatrogasne zajednice Grada Križevaca 

za 2022. godinu 

8 744 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

programa rada i financijskog plana 

Zajednice športskih udruga Križevci za 

2022. godinu 

8 744 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

programa rada i financijskog plana 

Zajednice tehničke kulture Križevci za 

2022. godinu 

8 744 

Zaključak o usvajanju Programa rada i 

Financijskog plana Gradskog društva 

Crvenog križa Križevci za 2022. godinu 

8 744 

Zaključak o raspisivanju Javnog poziva 

za isticanje kandidatura za izbor 

članova i zamjenika članova Savjeta 

mladih Grada Križevaca 

9 1164 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

zaključcima stručne analize 

zaprimljenih inicijativa u svrhu 

utvrđivanja osnovanosti pokretanja 

postupka za izradu i donošenje 

prostornog plana odnosno njegovih 

izmjena i dopuna za 2021. godinu 

9 1176 

Zaključak o primanju na znanje 

Strategije zaštite od nasilja u obitelji 

Grada Križevaca za razdoblje 2021.-

2025. 

9 1176 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
studentskim kreditima Grada Križevaca 
za akademsku godinu 2020./2021. 

9 1200 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
stipendijama Grada Križevaca u 
akademskoj godini 2020./2021. 

9 1200 

   
 

 AKTI GRADONAČELNIKA 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

visini slobodno ugovorene najamnine 

za stanove u vlasništvu Grada 

Križevaca 

1 5 

Odluka o privremenom oslobađanju 

obveze plaćanja komunalne naknade 
1 6 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 

predlaganje imena naselja, ulica i 

trgova na području Grada Križevaca 

1 6 



Godišnji plan javnih natječaja za 

sufinanciranje projekata, programa i 

manifestacija od interesa za opće 

dobro, koje provode organizacije 

civilnog društva i građani u 2021. godini 

iz Proračuna Grada Križevaca 

1 7 

Plan prijma u službu u upravna tijela 

Grada Križevaca 
1 7 

Pravilnik o izmjeni (VI.) Pravilnika o 

unutarnjem redu upravnih tijela Grada 

Križevaca 

1 8 

Odluka o davanju prethodne 

suglasnosti na Pravilnik o plaćama, 

naknadama plaća i drugim primanjima 

radnika Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Križevaca 

1 10 

Odluka o davanju prethodne 

suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Križevaca 

1 10 

Odluka o davanju prethodne 

suglasnosti na Pravilnik o radu Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Križevaca 

1 10 

Zaključak o dopuni Zaključka o visini 

zakupnine za neizgrađeno građevinsko 

zemljište koje se daje u zakup do 

privođenja namjeni 

2 33 

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju 

mjerila za izračun plaća radnika u 

ustanovama kojima je osnivač Grad 

Križevci 

2 33 

Izvješće o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom za 2020. 

godinu na području Grada Križevaca 

2 34 

Odluka o donošenju Plana zaštite od 

požara Grada Križevaca 
3 44 

Odluka o dodjeli Zahvalnice 

gradonačelnika Grada Križevaca 
3 44 

Rješenje o imenovanju člana Školskog 

odbora Osnovne škole Ljudevita 

Modeca Križevci 

3 44 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Bojnikovec 

3 45 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Podgajec 

3 45 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Gračina 

3 45 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Dijankovec 

3 46 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Sveti Martin 

3 46 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Većeslavec 

3 46 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Glogovnica 

3 47 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Novi Bošnjani 

3 47 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Stara Ves 

3 47 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Kloštar 
Vojakovački 

3 48 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Cubinec 

3 48 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Povelić, Velike 
Sesvete i Pavlovec Ravenski 

3 48 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Ruševac i Lemeš 

3 49 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Srednji Dubovec 

3 49 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Stari Đurđic 

3 49 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Stari Bošnjani 

3 50 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Sveta Helena 

3 50 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Vujići 

3 50 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Špiranec 

3 51 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Vojakovac 

3 51 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Veliki Potočec 

3 51 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Lemeš Križevački 

3 52 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Apatovec 

3 52 



Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Majurec 

3 52 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Raven 

3 53 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Carevdar 

3 53 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Novaki Ravenski 

3 53 

Aneks XI. Kolektivnom ugovoru za 
službenike i namještenike u upravnim 
tijelima Grada Križevaca 

3 54 

Pravilnik o izmjeni (VI.) Pravilnika o 
unutarnjem redu upravnih tijela Grada 
Križevaca 

3 54 

Pravilnik o izmjeni (VII.) Pravilnika o 
unutarnjem redu upravnih tijela Grada 
Križevaca 

3 56 

Plan o izmjeni Plana prijma u službu u 
upravna tijela Grada Križevaca 

3 57 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Bukovje 

4 61 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Poljana 
Križevačka 

4 61 

Zaključak o predlaganju kandidata za 
članove Nadzornog odbora 
Križevačkog poduzetničkog centra 
d.o.o. 

5 338 

Odluka o osnivanju i imenovanju 
Stožera civilne zaštite Grada Križevaca 

5 357 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Erdovec 

5 358 

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Križevci 

5 358 

Odluka o deficitarnim zanimanjima na 
području Grada Križevaca u 
akademskoj godini 2021./2022. 

6 509 

Odluka o broju stipendija, mjesečnom 
iznosu i roku isplate stipendija u ak. 
god. 2021./2022. 

6 509 

Odluka o sufinanciranju izgradnje 
sunčane elektrane za proizvodnju 
električne energije u kućanstvima, za 
vlastitu potrošnju 

6 510 

Rješenje o imenovanju vršitelja 
dužnosti zapovjednika Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Križevaca 

6 511 

Rješenje o imenovanju zapovjednika 
Vatrogasne zajednice Grada Križevaca 

6 512 

Rješenje o imenovanju članica 
Školskog odbora Osnovne škole 
Ljudevita Modeca Križevci 

6 512 

Rješenje o imenovanju članova 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križevci 

6 512 

Zaključak o utvrđivanju Konačnog 
prijedloga Odluke o stavljanju izvan 
snage Odluke o donošenju Detaljnog 
plana uređenja „Novi centar“ – južni dio 
bivšeg kompleksa vojarne „Ban Stjepan 
Lacković“ u Križevcima 

6 513 

Zaključak o utvrđivanju Konačnog 
prijedloga I. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja pretežito 
stambene zone „Posrednji put“ 

6 513 

Pravilnik o izmjeni (VIII.) Pravilnika o 
unutarnjem redu upravnih tijela Grada 
Križevaca 

6 514 

Odluka o donošenju Provedbenog 
programa Grada Križevaca za razdoblje 
2021.-2025. godine 

7 516 

Odluka o izmjeni Odluke o broju 
stipendija, mjesečnom iznosu i roku 
isplate stipendija u ak. god. 2021./2022. 

8 751 

Pravila za upravljanje dokumentarnim 
gradivom Grada Križevaca 

8 752 

Rješenje o imenovanju zapovjednika 
Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Križevaca 

8 791 

Rješenje o imenovanju članica 
Školskog odbora Osnovne škole 
„Vladimir Nazor“ Križevci 

8 791 

Rješenje o imenovanju članova 
Upravnog vijeća Gradske knjižnice 
»Franjo Marković« Križevci 

8 791 

Rješenje o imenovanju članova 
Školskog odbora Centra za odgoj, 
obrazovanje i rehabilitaciju Križevci8 

8 791 

Godišnji plan javnih natječaja za 
sufinanciranje projekata, programa i 
manifestacija od interesa za opće 
dobro, koje provode organizacije 
civilnog društva i građani u 2022. godini 
iz Proračuna Grada Križevaca 

9  1200 

Pravilnik o izmjeni (X.) Pravilnika o 
unutarnjem redu upravnih tijela Grada 
Križevaca 

9 1202 

Aneks XII. Kolektivnom ugovoru za 
službenike i namještenike u upravnim 
tijelima Grada Križevaca 

9 1216 

Rješenje o imenovanju članova 
Školskog odbora Glazbene škole 
Alberta Štrige Križevci 

9 1216 

   
 

 

 



AKTI GRADSKE UPRAVE 

Prijedlog o izmjenama i dopuni mreže 

osnovnih škola kojima je osnivač Grad 

Križevci 

3 551 

   
 

AKTI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 

Odluka o imenovanju Nadzornog odbora 

Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. 
6 515 

   
 


