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Naziv akta 
Broj 
SV 

Stra-
nica 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

ODLUKE 

Odluka o donošenju Urbanističkog plana 

uređenja “Kosov breg” 
1 1 

Odluka o uvjetima korištenja javnih 

površina gradskih trgova i ulica u staroj 

užoj gradskoj jezgri grada Križevaca 

1 15 

Odluka o načinu pružanja javne usluge 
sakupljanja komunalnog otpada na 
području Grada Križevaca 

1 17 

Odluka o raspolaganju građevinskim 
zemljištem u gospodarskoj zoni Gornji 
Čret 

1 22 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi 

1 26 

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

1 26 

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

1 27 

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 2023. godinu 

1 27 

Odluka o raspisivanju izbora za članove 
vijeća Mjesnog odbora Ivanec Križevački 

1 28 

Odluka o dodjeli Plakete Grada Križevaca 1 28 

Odluka o dodjeli Priznanja Grada 
Križevaca Danijeli Zagorec 

1 28 

Odluka o dodjeli Priznanja Grada 
Križevaca Mažoretkinjama Grada 
Križevaca 

1 29 

Odluka o dodjeli Priznanja Grada 
Križevaca Zavodu za 
znanstvenoistraživački i umjetnički rad 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
Koprivničko-križevačke županije u 
Križevcima 

1 29 

Odluka o dodjeli Priznanja u vatrogastvu 
Grada Križevaca 

1 29 

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim 
materijalnim pravima gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika Grada 
Križevaca 

1 29 

   
 

ZAKLJUČCI 

Donošenje Zaključka o raspisivanju 

javnog natječaja za osnivanje prava 

građenja na dijelu  zgrade spavaonice u 

bivšoj vojarni u Križevcima 

1 24 

Donošenje Zaključka o raspisivanju 
javnog natječaja za prodaju zemljišta u 
ulici Nikole Tesle 

1 25 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 
obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu 
jedinica lokalne samouprave na području 
Koprivničko-križevačke županije 

1 30 

Zaključak o usvajanju Izvješća o 
provedbi Plana gospodarenja otpadom 
za 2022. godinu na području Grada 
Križevaca 

1 30 

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u 
prostoru Grada Križevaca za razdoblje 
od 2019. do 2022. godine 

1 50 

Zaključak o usvajanju Dvogodišnjeg 
izvješća o provedbi Akcijskog plana 
energetski i klimatski održivog razvitka 
Grada Križevaca 

1 134 



Zaključak o davanju suglasnosti Pučkom 
otvorenom učilištu Križevci za stjecanje 
imovine u iznosu većem od 26.544,56 
eura 

1 194 

Zaključak o davanju suglasnosti 
Gradskom muzeju Križevci za stjecanje 
imovine u iznosu većem od 6.636,14 
eura 

1 194 

Zaključak o davanju prethodne 
suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića 
Križevci 

1 194 

Zaključak o davanju prethodne 
suglasnosti na Izmjene i dopune 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića Križevci 

1 194 

Zaključak o davanju prethodne 
suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i 
dopunama pravilnika o upisu djece i 
ostvarivanju prava i obveza korisnika 
usluga 

1 195 

   
 

 AKTI GRADONAČELNIKA 

Zaključak o izmjenama Zaključka o visini 

zakupnine za neizgrađeno građevinsko 

zemljište koje se daje u zakup do 

privođenja namjeni 

1 195 

Odluka kojom se utvrđuje da nije 
potrebno provesti stratešku procjenu na 
okoliš II. izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja pretežito stambene zone 
„Posrednji put“ 

1 196 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na Izmjene Pravilnika o plaćama 
naknadama plaća i drugim primanjima 
radnika Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Križevaca 

1 197 

Plan prijma u službu u upravna tijela 
Grada Križevaca 

1 197 

   
 

AKTI ODBORA ZA STATUT, 

POSLOVNIK I PROPISE 

Odluka o donošenju generalnog 

urbanističkog plana grada Križevaca 

(pročišćeni tekst) 

1 200 

Urbanistički plan uređenja gospodarske 

zone ˝Gornji Čret˝ (pročišćeni tekst) 
1 247 

Odluka o javnim priznanjima Grada 
Križevaca (pročišćeni tekst) 

1 263 

   
 


