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Naziv akta 
Broj 
SV 

Stra-
nica 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

ODLUKE 

Odluka o predlaganju kandidata za 

direktora Komunalnog poduzeća d.o.o. 

Križevci 

1 1 

Odluka o predlaganju kandidata za 

direktora Križevačkog poduzetničkog 

centra d.o.o. Križevci 

1 1 

Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna 

Generalnog urbanističkog plana Grada 

Križevaca 

1 1 

Odluka o izradi Urbanističkog plana 

uređenja „Kosov breg“ 
1 5 

Odluka o izmjeni Odluke 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 

1 9 

Odluka o dopuni jedinstvene baze 

podataka o nerazvrstanim cestama na 

području Grada Križevaca 

1 10 

Odluka o izmjeni Odluke o 

raspoređivanju sredstava za 

financiranje političkih stranaka i članova 

izabranih s lista grupe birača, 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 

Križevaca za 2022. godinu 

1 11 

Odluka o predlaganju razrješenja člana 

Nadzornog odbora trgovačkog društva 

Vodne usluge d.o.o. Križevci 

1 12 

Odluka o predlaganju kandidata za 

izbor člana Nadzornog odbora 

trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o. 

Križevci 

1 12 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke 

o prijenosu komunalnih vodnih 

građevina na području Grada Križevaca 

u vlasništvo javnog isporučitelja vodne 

usluge 

2 17 

Odluka o zamjeni nekretnina između 

Grada Križevaca i Vodnih usluga d.o.o. 

Križevci 

2 18 

Odluka o pokretanju postupka 

stavljanja izvan snage svih 

Provedbenih urbanističkih planova na 

području obuhvata Generalnog 

urbanističkog plana Grada Križevaca 

2 19 

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja 

gospodarske zone „Gornji Čret“ 

2 21 

Odluka o provedbi postupka 

jednostavne nabave 
2 24 

Odluka o proglašenju počasnog 

građanina Grada Križevaca 
2 28 

Odluka o dodjeli Nagrade za životno 

djelo 
2 28 

Odluka o dodjeli Plakete Grada 

Križevaca 
2 28 

Odluka o dodjeli Plakete Grada 

Križevaca 
2 28 

Odluka o dodjeli Plakete Grada 

Križevaca 
2 29 

Odluka o dodjeli Priznanja Grada 

Križevaca 
2 29 



Odluka o dodjeli Priznanja Grada 

Križevaca 
2 29 

Odluka o dodjeli Priznanja Grada 

Križevaca 
2 30 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Grada Križevaca 

2 31 

Odluka o skidanju statusa javnog dobra 

u općoj uporabi 
2 32 

Odluka o dopuni jedinstvene baze 
podataka o nerazvrstanim cestama 
Grada Križevaca 

2 32 

Odluka o načinu i mjerilima naplate 

usluga od korisnika Dječjeg vrtića 

Križevci te sufinanciranje cijene 

smještaja u dječje vrtiće od strane 

Grada Križevaca 

2 33 

Odluka o osnivanju i imenovanju 

Etičkog odbora Gradskog vijeća Grada 

Križevaca 

2 38 

Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća 

časti Gradskog vijeća Grada Križevaca 
2 39 

Odluka o dopuni odluke o načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 

Dječji vrtić Križevci 

2 39 

Odluka o izmjeni odluke o 

raspoređivanju sredstava za 

financiranje političkih stranaka i članova 

izabranih s liste grupe birača, 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 

Križevaca za 2022. godinu 

2 40 

Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. 

godinu 
3 331 

Odluka o izmjeni Odluke o 
raspoređivanju sredstava za 
financiranje političkih stranaka i članova 
izabranih s lista grupe birača, 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 
Križevaca za 2022. godinu 

3 332 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH na području Grada 
Križevaca za k.o. Potočec i 
Vojakovačke Sesvete 

3 351 

Odluka o donošenju VI. izmjena i 
dopuna Generalnog urbanističkog 
plana Grada Križevaca 

3 354 

Odluka o donošenju III. izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja 
gospodarske zone “Gornji Čret” 

3 366 

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja 
gospodarske zone “Cubinec” 

3 372 

Odluka o stavljanju izvan snage 
Provedbenih urbanističkih planova na 
području obuhvata Generalnog 
urbanističkog plana Grada Križevaca 

3 374 

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnih škola u 2022. godini, nad 
kojima osnivačka prava ima Grad 
Križevci 

3 375 

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom 
doprinosu na području Grada Križevaca 

3 382 

Odluka o izmjenama Odluke o 
komunalnim djelatnostima u Gradu 
Križevcima 

3 382 

Odluka o povjeravanju o povjeravanju 
obavljanja komunalnih djelatnosti 
pružanje usluga parkiranja na uređenim 
javnim površinama i upravljanje 
sustavom javnih bicikala 

3 383 

Odluka o III. izmjenama i dopunama 
Odluke o ostvarivanju prava iz socijalne 
skrbi Grada Križevaca 

3 384 

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju 
mjerila za sufinanciranje djelatnosti 
dadilja na području Grada Križevaca 

3 384 

Odluka o dopuni jedinstvene baze 
nerazvrstanih cesta 

3 384 

Odluka o davanju prethodne 
suglasnosti za glasanje na sjednici 
Skupštine Komunalnog poduzeća 
d.o.o. 

3 386 

Statutarna odluka o izmjenama Statuta 
Grada Križevaca 

3 394 

Odluka o izmjenama Odluke o 
područjima mjesnih odbora i gradskih 
četvrti 

3 394 

Odluka o razrješenju člana i imenovanju 
članice Vijeća časti Gradskog vijeća 
Grada Križevaca 

3 394 

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Križevaca za 2022. 
godinu 

4 566 

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

4 662 

Odluka o ustrojstvu i načinu obavljanja 
dimnjačarske službe na području grada 
Križevaca 

4 662 

Odluka o organizaciji i načinu naplate 
parkiranja na području Grada Križevaca 

4 669 

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

4 673 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
zakup i prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u države na području Grada 
Križevaca 

4 675 



Odluka o raspisivanju izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih 
četvrti na području Grada Križevaca 

4 676 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada 
Križevaca za 2023. godinu 

6 773 

Odluka o raspoređivanju sredstava za 
financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 
Križevaca za 2023. godinu 

6 806 

Odluka o komunalnom redu na 
području Grada Križevaca 

6 807 

Odluka o donošenju III. izmjena i 
dopunja Urbanističkog plana uređenja 
gospodarske zone „Cubinec“ 

6 822 

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja pretežito 
stambene zone „Posrednji put“ 

6 822 

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

6 824 

Odluka o davanju prethodne 
suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge javnih tržnica na 
malo 

6 825 

Odluka o davanju prethodne 
suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge obavljanje 
dimnjačarskih poslova 

6 825 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja 
za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Križevaca 

6 826 

Odluka o ostvarivanju prava iz socijalne 
skrbi Grada Križevaca 

6 827 

Odluka o davanju suglasnosti 
Gradskom muzeju Križevci za 
sklapanje ugovora 

6 837 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. 
godinu 

7 860 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o izvršavanju proračuna za 
2022. godinu 

7 973 

Odluka o prihvaćanju Plana održive 
urbane mobilnosti (SUMP) Grada 
Križevaca 

7 1009 

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

7 1214 

Odluka o grobnim mjestima pod 
posebnom zaštitom 

7 1214 

Odluka o davanju prethodne 
suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge parkiranja na 
uređenim javnim površinama 

7 1214 

Donošenje Odluka o dopuni Odluke 
komunalnom doprinosu na području 
Grada Križevaca 

7 1215 

Donošenje Odluka o dopuni Odluke 
komunalnoj naknadi na području Grada 
Križevaca 

7 1215 

Odluka o plaći i drugim pravima 
gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika Grada Križevaca 

7 1215 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o javnim priznanjima 

7 1216 

   
 

PROGRAMI 

Program o izmjenama i dopunama 

Programa 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 

3 333 

Program o izmjenama Programa u 

gospodarstvu za 2022. godinu 
3 333 

Program o izmjenama i dopuni 
Programa potpora poljoprivredi na 
području grada Križevaca za 2022. 
godinu 

3 334 

Program o izmjenama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Križevaca u 2022. godini 

3 335 

Program o izmjenama Programa 
građenja komunalne infrastrukture na 
području Grada Križevaca u 2022. godini 

3 338 

Program o izmjenama Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa na 
području Grada Križevaca u 2022. godini 

3 341 

Program o izmjenama Programa javnih 
potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju na području Grada 
Križevaca u 2022. godini 

3 341 

Program o izmjenama Programa javnih 
potreba u osnovnom obrazovanju na 
području Grada Križevaca u 2022. godini 

3 342 

Program o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba za dodatne 
programe u osnovnim i srednjim 
školama, učeničkim i studentskim 
potporama i znanosti na području Grada 
Križevaca u 2022. godini 

3 345 

Program o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi i 
turizmu na području Grada Križevaca u 
2022. godini 

3 347 



Program o izmjenama Programa javnih 
potreba u protupožarnoj zaštiti, civilnoj 
zaštiti i javnoj sigurnosti na području 
Grada Križevaca u 2022. godini 

3 349 

Program o II. izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi i 
turizmu na području Grada Križevaca u 
2022. godini 

4 562 

Program o II. izmjenama Programa 
građenja komunalne infrastrukture na 
području Grada Križevaca u 2022. godini 

4 563 

Program javnih potreba u predškolskom 
odgoju i obrazovanju na području Grada 
Križevaca u 2023. godini 

6 779 

Program javnih potreba u osnovnom 
obrazovanju na području Grada 
Križevaca u 2023. godini 

6 781 

Program javnih potreba za dodatne 
programe u osnovnim i srednjim 
školama te učeničkim i studentskim 
potporama i znanosti na području Grada 
Križevaca u 2023. godini 

6 785 

Program javnih potreba u kulturi i 
turizmu na području Grada Križevaca u 
2023. godini 

6 786 

Program javnih potreba u sportu, 
rekreaciji i tehničkoj kulturi na području 
Grada Križevaca u 2023. godini 

6 789 

Program javnih potreba u protupožarnoj 
zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti 
na području Grada Križevaca u 2023. 
godini 

6 791 

Program održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada 
Križevaca u 2023. godini 

6 792 

Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području 
Grada Križevaca u 2023. godini 

6 794 

Program utroška sredstava šumskog 
doprinosa na području Grada Križevaca 
u 2023. godini 

6 796 

Program potpora poljoprivredi na 
području Grada Križevaca za 2023. 
godinu 

6 797 

Program u gospodarstvu za 2023. 
godinu 

6 801 

Program utroška sredstava od naknada 
za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada na području Grada Križevaca u 
2023. godini 

6 805 

Program korištenja sredstava od 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu Republike Hrvatske i 
korištenja sredstava od promjene 
namjene poljoprivrednog zemljišta na 
području Grada Križevaca za 2023. 
godinu 

6 805 

Program mjera osiguravanja 
specijalističke zdravstvene zaštite na 
području Grada Križevaca 

6 833 

Program o izmjenama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Križevaca u 2022. godini 

7 842 

Program o izmjenama Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada 
Križevaca u 2022. godini 

7 845 

Program o izmjenama Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa na 
području Grada Križevaca u 2022. godini 

7 848 

Program o izmjenama i dopunama 
Programa u predškolskom odgoju i 
obrazovanju na području Grada 
Križevaca u 2022. godini 

7 848 

Program o izmjenama i dopunama 
Programa u osnovnom obrazovanju na 
području Grada Križevaca u 2022. godini 

7 850 

Program o izmjenama i dopunama 
Programa za dodatne programe u 
osnovnim i srednjim školama te 
učeničkim i studentskim potporama i 
znanosti na području Grada Križevaca u 
2022. godini 

7 853 

Program o izmjenama i dopunama 
Programa u kulturi i turizmu na području 
Grada Križevaca u 2022. godini 

7 854 

Program o izmjenama i dopunama 
Programa u sportu, rekreaciji i tehničkoj 
kulturi na području Grada Križevaca u 
2022. godini 

7 856 

Program o izmjenama i dopunama 
Programa u protupožarnoj zaštiti, civilnoj 
zaštiti i javnoj sigurnosti na području 
Grada Križevaca u 2022. godini 

7 857 

Programa o izmjeni Program utroška 
sredstava od legalizacija nelegalno 
izgrađenih zgrada na području Grada 
Križevaca u 2022. godini 

7 858 

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 2022. godinu 

7 858 

Program o izmjenama i dopunama 
Programa potpora poljoprivredi na 
području grada Križevaca za 2022. 
godinu 

7 859 

Program o izmjenama i dopuni 
Programa u gospodarstvu za 2022. 
godinu 

7 859 

Program rada Gradskog vijeća Grada 
Križevaca za 2023. 

7 981 

   
 



PLANOVI 

Plan o izmjenama Plana javnih potreba 

u socijalnoj skrbi, humanitarnim i 

ostalim udrugama na području Grada 

Križevaca u 2022. godini 

3 349 

Plan rashoda za materijal, dijelove i 

usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja i intelektualne usluge 

osnovnih škola nad kojima osnivačka 

prava ima Grad Križevci za 2022. 

godinu 

3 378 

Plan rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 
u 2022. godini  na nefinancijskoj imovini 
osnovnih škola nad kojima osnivačka 
prava ima Grad Križevci 

3 380 

Plan o II. izmjenama Plana javnih 
potreba u socijalnoj skrbi, 
humanitarnim i ostalim udrugama na 
području Grada Križevaca u 2022. 
godini 

4 563 

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi, 
humanitarnim i ostalim udrugama na 
području Grada Križevaca u 2023. 
godini 

6 790 

Plan o izmjenama i dopunama Plana 
javnih potreba u socijalnoj skrbi, 
humanitarnim i ostalim udrugama na 
području Grada Križevaca u 2022. 
godini 

7 857 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na 
području Grada Križevaca za 2023. 
godinu 

7 977 

Plan upravljanja imovinom Grada 
Križevaca za 2023. godinu 

7 1204 

   
 

RJEŠENJA 

Rješenje o razrješenju i imenovanju 

potpredsjednika Odbora za Statut, 

Poslovnik i propise 

1 11 

Rješenje o razrješenju i imenovanju 

člana Odbora za selo, poljoprivredu, 

šumarstvo i ruralni razvoj 

1 12 

Rješenje o razrješenju i imenovanju 

člana Odbora za izbor i imenovanja 
1 12 

Rješenje o izboru članica/članova 
Savjeta mladih Grada Križevaca 

2 30 

Rješenje o razrješenju i izboru 
potpredsjednika Odbora za dodjelu 
javnih priznanja 

2 35 

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

2 35 

Rješenje o razrješenju potpredsjednika 
Gradskog vijeća Grada Križevaca 

3 401 

Rješenje o izboru potpredsjednice 
Gradskog vijeća Grada Križevaca 

3 402 

Rješenje o imenovanju ravnateljice 
Pučkog otvorenog učilišta Križevci 

6 837 

   
 

PRORAČUN 

Izmjene i dopune Proračuna Grada 

Križevaca za 2022. godinu i projekcije za 

2023. i 2024. godinu 

3 60 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 

za 2021. godinu 
3 164 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Grada Križevaca za prvo 
polugodište 2022. godine 

4 410 

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Križevaca za 2022. godinu i projekcije za 
2023. i 2024. godinu 

4 568 

Proračun Grada Križevaca za 2023. 
godinu i projekcije za 2024. i 2025. 
godinu 

6 688 

Izmjena i dopuna Proračuna Grada 
Križevaca za 2022. godinu i  projekcije 
za  2023. i 2024. godinu 

7 861 

   
 

ANALIZE 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na 

području Grada Križevaca za 2022. 

godinu 

7 973 

Procjena rizika od velikih nesreća za 
područje Grada Križevaca 

7 986 

   

 

PRAVILNICI 

Pravilnik o stipendiranju studenata s 

područja Grada Križevaca koji se 

obrazuju za deficitarna zanimanja u ak. 

god. 2022./2023. 

3 387 

   

 

 

 



ZAKLJUČCI 

Zaključak o davanju prethodne 

suglasnosti na prijedlog Statuta 

Osnovne škole "Vladimir Nazor" 

1 1 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

gospodarenju otpadom za 2021. 

godinu 

2 17 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom 

za 2021. godinu na području Grada 

Križevaca 

2 17 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 

izvješća o radu Savjeta mladih Grada 

Križevaca u razdoblju 1. siječnja 2021. 

- 31. prosinca 2021. 

2 17 

Zaključak o izmjeni Modela 

raspolaganja Gospodarskom zonom 

Gornji Čret 

3 381 

Zaključak o davanju suglasnosti 
Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ 
Križevci za provedbu postupka javne 
nabave u vrijednosti većoj od 
200.000,00 kuna 

3 386 

Zaključak o davanju suglasnosti za 
sklapanje Aneksa (I) Ugovora o 
zajedničkom ulaganju u izgradnju 
stambene zgrade na gradskom 
zemljištu 

3 394 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 
financijskom poslovanju Križevačkog 
poduzetničkog centra d.o.o. za 2021. 
godinu 

3 395 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 
izvješća o realizaciji financijskog plana 
za razdoblje 1.1.2021. do 31.12.2021. 
Dječjeg vrtića „Križevci“ 

3 395 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 
ostvarenju financijskog plana za 
razdoblje 1.1. do 31.12. 2021. godine 
Dječjeg vrtića „Zraka sunca“ Križevci 

3 395 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 
izvješća o ostvarenju financijskog plana 
i programa za 2021. godinu Dječjeg 
vrtića Svetog Josipa 

3 396 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 
izvješća o realizaciji financijskog plana  
i programa rada za razdoblje 1.1.2021. 
do 31.12.2021 Dječjeg vrtića "Čarobna 
šuma" 

3 396 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 
izvješća o realizaciji financijskog plana 
Osnovne škole Ljudevita Modeca 
Križevci za razdoblje 1.1. do 
31.12.2021. 

3 396 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 
izvješća o realizaciji financijskog plana 
Osnovne škole "Vladimir Nazor" 
Križevci za razdoblje 1.1. do 31.12. 
2021. godine 

3 397 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 
izvješća o ostvarenju financijskog plana 
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci 
za razdoblje 1.1. do 31. 12. 2021. 

3 397 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 
izvješća o realizaciji financijskog plana 
Centra za odgoj obrazovanje i 
rehabilitaciju Križevci za razdoblje od 
1.1. do 31.12. 2021. 

3 397 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 
izvješća o realizaciji financijskog plana 
i programa rada Pučkog otvorenog 
učilišta Križevci za razdoblje 1.1. – 
31.12.2021. 

3 398 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 
izvješća o realizaciji financijskog plana 
i programa rada Gradske knjižnice 
„Franjo Marković“ Križevci za razdoblje 
1.1. – 31.12.2021. 

3 398 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 
realizaciji financijskog plana i programa 
rada Gradskog muzeja Križevci za 
razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. 

3 398 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 
izvješća o realizaciji financijskog plana 
i programa rada Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Križevaca za razdoblje 
od 1.1. do 31.12.2021. 

3 398 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 
izvješća o realizaciji financijskog plana 
i programa rada Vatrogasne zajednice 
Grada Križevaca za razdoblje od 1.1. 
do 31.12.2021. 

3 399 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 
izvješća o realizaciji financijskog plana 
i programa rada Zajednice športskih 
udruga Križevci za razdoblje od 1.1. do 
31.12.2021. 

3 399 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 
realizaciji financijskog plana i programa 
rada Zajednice tehničke kulture 
Križevci za razdoblje od 1.1. do 
31.12.2021. 

3 399 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 
izvješća o realizaciji financijskog plana 
i programa rada Gradskog društva 
Crvenog križa Križevci za razdoblje od 
1.1. do 31.12.2021. 

3 400 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
gradonačelnika Grada Križevaca za 
razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine 

3 400 



Zaključak o usvajanju Izvješća o 
izvršenju Programa građenja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Križevaca za 2021. 
godinu 

3 400 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 
izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području 
Grada Križevaca za 2021. godinu 

3 401 

Zaključak o davanju suglasnosti na 
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 
sistematizaciji radnih mjesta Dječjeg 
vrtića Križevci 

3 401 

Zaključak o odobrenju Programa o 
dopuni Programa rada Savjeta mladih 
Grada Križevaca za 2022. godinu 

3 401 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 
provedbi Plana upravljanja imovinom 
Grada Križevaca za 2021. godinu 

4 677 

Zaključak o davanju suglasnosti 
Komunalnom poduzeću d.o.o. za 
dugoročno zaduživanje 

4 677 

Zaključak o davanju suglasnosti na 
Statut Pučkog otvorenog učilišta 
Križevci 

4 677 

Zaključak o Uredbi o uslužnim 
područjima 

4 678 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 
financijskog izvještaja Komunalnog 
poduzeća d.o.o. 

4 678 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg 
financijskog izvještaja Vodnih usluga 
d.o.o. 

4 678 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 
realizaciji financijskih planova osnovnih 
škola s područja Grada Križevaca 

4 678 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 
realizaciji financijskih planova dječjih 
vrtića s područja Grada Križevaca za 
prvo polugodište 2022. godine 

4 679 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 
realizaciji financijskog plana i programa 
rada ustanova u kulturi za prvo 
polugodište 2022. godine 

4 679 

Zaključak o  Izvješća o usvajanju 
Izvješća o realizaciji financijskog plana 
i programa rada za prvo polugodište 
2022. godine Javne vatrogasne 
postrojbe Križevci, zajednica i 
Gradskog društva Crvenog križa 
Križevci 

4 679 

Zaključak o prihvaćanju Ugovora o 
sufinanciranju projekta „Rekonstrukcija 
i izgradnja vodoopskrbe i odvodnje na 
uslužnom području Vodnih usluga 
d.o.o. Križevci“ 

5 684 

Zaključak o usvajanju izvješća o 
realizaciji programa rada dječjih vrtića u 
pedagoškoj 2021./2022. godini 

6 835 

Zaključak o usvajanju izvješća o 
realizaciji programa rada osnovnih 
škola s područja Grada Križevaca u 
školskoj 2021./22. godini 

6 835 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 
gradonačelnika Grada Križevaca za 
razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine 

6 835 

Zaključak o usvajanju programa rada i 
financijskih planova za 2023. godinu 

6 835 

Zaključak o usvajanju programa rada 
za pedagošku 2022./23. godinu dječjih 
vrtića na području Grada Križevaca 

6 836 

Zaključak o usvajanju financijskih 
planova dječjih vrtića za 2023. godinu 

6 836 

Zaključak o usvajanju programa rada i 
financijskih planova ustanova u kulturi 
za 2023. godinu 

6 836 

Zaključak o usvajanju financijskih 
planova osnovnih škola s područja 
Grada Križevaca za 2023. godinu 

6 836 

Zaključak o odobrenju Programa rada 
Savjeta mladih Grada Križevaca za 
2023. godinu 

6 837 

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 2022. godinu 

7 1217 

Zaključak o isknjiženju iz poslovnih 
knjiga 

7 1217 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 
studentskim kreditima Grada Križevaca 
za akademsku godinu 2021./2022. 

7 1218 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 
stipendijama Grada Križevaca u 
akademskoj godini 2021./2022. 

7 1218 

   
 

KODEKS 

Kodeks ponašanja članova Gradskog 

vijeća Grada Križevaca 
2 35 

   

 

 AKTI GRADONAČELNIKA 

Odluka o pokretanju postupka prijave i 

kandidature za dobivanje certifikata 

„Grad za mlade“ 

1 13 

Odluka o imenovanju Koordinatora i 

osnivanju Radne skupine za izradu 

prijave za stjecanje certifikata „Grad za 

mlade“ 

1 13 



Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju 

mjerila za izračun plaća radnika u 

ustanovama kojima je osnivač Grad 

Križevci 

1 14 

Rješenje o utvrđivanju osnovne plaće 

ravnateljima ustanova u kulturi na 

području Grada Križevaca 

1 15 

Plan prijma u službu u upravna tijela 

Grada Križevaca 
1 15 

Odluka o imenovanju voditelja skloništa 2 41 

Zaključak o odobrenju korištenja grba 

Grada Križevaca 
2 42 

Plan o dopuni plana prijma u službu u 

upravna tijela Grada Križevaca 
2 42 

Plan o izmjeni plana prijma u službu u 

upravna tijela Grada Križevaca 
2 42 

Pravilnik o dopuni i izmjeni (XI.) 

Pravilnika o unutarnjem redu upravnih 

tijela Grada Križevaca 

2 43 

Pravilnik o dopuni i izmjeni (XII.) 

Pravilnika o unutarnjem redu upravnih 

tijela Grada Križevaca 

2 44 

Odluka o davanju prethodne 

suglasnosti na Izmjene Pravilnika o 

plaćama, naknadama plaća i drugim 

primanjima radnika Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Križevaca 

3 402 

Odluka o davanju prethodne 

suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Križevaca 

3 402 

Odluka o dodjeli Zahvalnice 
gradonačelnika Grada Križevaca 

3 403 

Pravilnik o postupku unutarnjeg 
prijavljivanja nepravilnosti i postupku 
imenovanja povjerljive osobe i njezina 
zamjenika 

3 403 

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

3 409 

Izvješće o izvršenju Programa građenja 
objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada 
Križevaca za 2021. godinu 

3 409 

Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture 
na području Grada Križevaca za 2021. 
godinu 

3 415 

Odluka o deficitarnim zanimanjima na 
području Grada Križevaca u 
akademskoj godini 2022./2023. 

4 680 

Odluka o predlaganju kandidatkinje za 
članicu Nadzornog odbora 
Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci 

4 681 

Odluka o broju stipendija, mjesečnom 
iznosu i roku isplate stipendija u ak. 
god. 2022./2023. 

4 681 

Odluka o imenovanju povjerljive osobe 
za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 
u Gradu Križevcima i njezina zamjenika 

4 681 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 
zaštitu grobova i grobnih objekata na 
gradskom groblju u Križevcima 

4 682 

Odluka o predlaganju kandidata za 
člana Nadzornog odbora Vodnih 
usluga d.o.o. Križevci 

5 684 

Odluka o izmjeni Odluke o broju 
stipendija, mjesečnom iznosu i roku 
isplate stipendija u ak. god. 
2022./2023. 

5 685 

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju 
mjerila za izračun plaća radnika u 
ustanovama kojima je osnivač Grad 
Križevci 

5 685 

Pravilnik o dopuni i izmjenama 
Pravilnika o unutarnjem redu upravnih 
tijela Grada Križevaca 

5 686 

Odluka o raspisivanju izbora za Dječje 
gradsko vijeće Grada Križevaca 

6 838 

Odluka o načinu obračuna plaća u 
Ustrojbenoj jedinici predškolskog 
odgoja u Centru za odgoj, obrazovanje 
i rehabilitaciju Križevci 

6 838 

Odluka o izmjeni Odluke o broju 
stipendija, mjesečnom iznosu i roku 
isplate stipendija u ak. god. 
2022./2023. 

6 839 

Plan o dopuni Plana prijma u službu u 
upravna tijela grada Križevaca 

6 839 

Pravilnik o dopuni i izmjeni (XIII.) 
Pravilnika o unutarnjem redu upravnih 
tijela Grada Križevaca 

6 839 

Odluka o visini naknade za parkiranje 
na području Grada Križevaca 

7 1219 

Godišnji plan javnih natječaja za 
sufinanciranje projekata, programa i 
manifestacija od interesa za opće 
dobro, koje provode organizacije 
civilnog društva i građani u 2023. godini 
iz Proračuna Grada Križevaca 

7 1219 

   
 

AKTI GRADSKE UPRAVE 

Ispravak Odluke o izmjeni Odluke 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, 

2 58 



Potočec, Raven, Ruševac, Sveta Helena i 

Vojakovac 

   
 

AKTI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge 

obavljanje dimnjačarskih poslova 
7 1241 

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge 
javnih tržnica na malo 

7 1246 

   
 

AKTI ODBORA ZA STATUT, 

POSLOVNIK I PROPISE 

Poslovnik Gradskog vijeća Grada 

Križevaca (pročišćeni tekst) 
2 46 

Urbanistički plan uređenja 

gospodarske zone ˝Cubinec˝ 

(pročišćeni tekst) 

7 1221 

   
 

ISPRAVCI AKATA 

Ispravak Programa o izmjenama i 

dopunama Programa javnih potreba za 

dodatne programe u osnovnim i srednjim 

školama, učeničkim i studentskim 

potporama i znanosti na području Grada 

Križevaca u 2022. godini 

4 682 

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

4 683 

   
 


