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2005.

Odluke

Odluka o komunalnoj naknadi na području
Grada Križevaca, broj 8, str. 192

Odluka o donošenju Prostornog plana
uređenja Grada Križevaca, broj 3, str. 18

Odluka o komunalnom doprinosu na
području Grada Križevaca, broj 8, str. 200

Odluka o donošenju Generalnog
urbanističkog plana Križevaca
broj 3, str. 69

Odluka o davanju koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada
Križevaca, broj 8, str. 203

Odluka o zaštiti izvorišta "Trstenik"
u Križevcima, broj 4, str. 148

Odluka o izboru ponuditelja kojem će se
povjeriti komunalni poslovi za održavanje
nerazvrstanih asfaltnih cesta na području
Grada Križevaca, broj 8, str. 204

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada
Križevaca, broj 4, str. 152
Odluka o povjeravanju komunalnih
poslova - organiziranje poslova hvatanja,
čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i
drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica
na području Grada Križevaca,
broj 4, str. 153
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o
utvrđivanju osnivačkih prava i obveza
prema Dječjem vrtiću Križevci kao javnoj
ustanovi, broj 4, str. 154

Odluka o izboru ponuditelja kojem će se
povjeriti komunalni poslovi za održavanje
nerazvrstanih tucaničkih cesta na području
Grada Križevaca, broj 8, str. 205
Odluka o izboru ponuditelja kojem će se
povjeriti komunalni poslovi za održavanje
javne rasvjete na području Grada
Križevaca, broj 8, str. 205
Odluka o prirezu porezu na dohodak,
broj 11, str. 356

Odluka o izmjenama Odluke o radnim
tijelima Gradskog vijeća Grada Križevaca,
broj 5, str. 160

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada
Križevaca za 2006. godinu, broj 11, str.
432

Odluka o izmjenama i dopunama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Križevaca, broj 6, str. 173

Programi, planovi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o utvrđivanju osnivačkih prava i obveza
prema Pučkom otvorenom učilištu
Križevci, kao javnoj ustanovi, broj 6,
str. 173
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju Gradske knjižnice "Franjo
Marković" Križevci, broj 6, str. 174
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju
Gradskog muzeja Križevci, broj 6, str. 175
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za području Grada
Križevaca u k.o. Vojakovac, broj 6, str. 175

Program rada Gradskog vijeća Grada
Križevaca za 2005. godinu, broj 4, str. 143
Odluka o izmjenama Programa
raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Križevaca, broj 9, str. 221
Suglasnost na izmjene i dopune Programa
raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države za Grad Križevce, broj 9,
str. 221
Izmjene Programa stambeno-komunalnih
djelatnosti i uređenja prostora na području
Grada Križevaca za 2005., broj 10, str.
236
Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada
Križevaca u 2005. godini, broj 10, str. 239
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Izmjene Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u Gradu
Križevcima za 2005. godinu, broj 10,
str. 242
Program o izmjeni Programa javnih
potreba u predškolskom odgoju i
naobrazbi na području Grada Križevaca
broj 10, str. 249
Program o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u prosvjeti na
području Grada Križevaca u 2005. godini
broj 10, str. 250
Program o izmjenama Programa javnih
potreba u kulturi na području Grada
Križevaca u 2005. godini broj 10, str. 251
Program o izmjenama Programa javnih
potreba u športu, rekreaciji i tehničkoj
kulturi na području Grada Križevaca u
2005., broj 10, str. 253
Program o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi,
humanitarnim i ostalim udrugama na
području Grada Križevaca u 2005. godini
broj 10, str. 254
Program o izmjenama Programa javnih
potreba u protupožarnoj zaštiti, civilnoj
zaštiti i javnoj sigurnosti na području
Grada Križevaca u 2005. godini , broj 10,
str. 255
Program stambeno-komunalnih
djelatnosti i uređenja prostora na području
Grada Križevaca za 2006. broj 11,
str. 332
Program održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada
Križevaca za 2006. godini, broj 11,
str. 334
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Gradu
Križevcima za 2006. godinu, broj 11,
str. 337
Program javnih potreba u predškolskom
odgoju i naobrazbi na području Grada
Križevaca u 2006. godini, broj 11, str. 342

2005.

Program javnih potreba u prosvjeti
na području Grada Križevaca u
2006. godini, broj 11, str. 344
Program javnih potreba u kulturi na
području Grada Križevaca u 2006. godini
broj 11, str. 346
Program javnih potreba u športu,
rekreaciji i tehničkoj kulturi na području
Grada Križevaca u 2006., broj 11, str. 350
Program javnih potreba u socijalnoj
skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama
na području Grada Križevaca u 2006.
godini , broj 11, str. 352
Program javnih potreba u protupožarnoj
zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti
na području Grada Križevaca u 2006.
godini, broj 11, str. 355
Zaključak o usvajanju Programa rada
dječjih vrtića na području Grada Križevaca
za pedagošku 2005/2006. godinu, broj 10
str. 328
Zaključak o usvajanju Financijskih planova
dječjih vrtića na području Grada Križevaca
u 2006. godini, broj 10, str. 328
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskih planova ustanova u kulturi u
2006. godini, broj 10, str. 329
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Javna vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca u 2006.godini
broj 10, str. 329
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskih planova Zajednica u 2006.
godini, broj 10, str. 329
Zaključak o usvajanju Programa rada i
Financijskog plana Križevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. za 2006.
godinu , broj 10, str. 330
Zaključak o usvajanju Programa u
gospodarstvu za 2006. godinu, broj 11,
str. 356
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Program mjera za unapređenje stanja u
prostoru Grada Križevaca za razdoblje od
studenog 2005. do studenog 2009.,
broj 11, str. 451

2005.

Rješenje o izboru predsjednika Gradskog
vijeća Grada Križevaca, broj 5, str. 158
Rješenje o izboru potpredsjednik
Gradskog vijeća Grada Križevaca, broj 5
str, 159

Proračun
Godišnji obračun Proračuna Grada
Križevaca za 2004. godinu, broj 4, str. 106
Konsolidirani godišnji obračun Proračuna
Grada Križevaca za 2004. godinu, broj 4,
str. 130
Zaključak u usvajanju Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada
Križevaca za razdoblje siječanj-lipanj
2005. godine, broj 8, str. 206
Zaključak o usvajanju Konsolidiranog
polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna Grada Križevaca za razdoblje
siječanj-lipanj 2005. godine, broj 8,
str. 207
Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg
izvještaja o korištenju Proračunske zalihe
Proračuna Grada Križevaca za 2005.
godine, broj 8, str. 207,
Izmjene i dopune Proračuna Grada
Križevaca za 2005. godinu, broj 10,
str. 256
Izmjene i dopune Konsolidiranog
Proračuna Garda Križevaca za 2005.
godine, broj 10, str. 292
Proračun Grada Križevaca za 2006.
godinu, broj 11, str. 358

Rješenje o izboru potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Križevaca, broj 5
str. 159
Rješenje o izboru gradonačelnika
Grada Križevaca, broj 5, str. 159
O izboru zamjenika gradonačelnika
Grada Križevaca, broj 5, str. 160
Rješenje o izboru predsjednika,
zamjenika predsjednika i članova
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
broj 5, str. 160
Rješenje o izboru predsjednika i članova
Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Gradskog vijeća Grada Križevaca, broj 6,
str. 176
Rješenje o izboru predsjednika i članova
Odbora za gospodarstvo i financije
Gradskog vijeća Grada Križevaca, broj 6,
str. 177
Rješenje o izboru predsjednika i članova
Odbora za stambeno-komunalne
djelatnosti Gradskog vijeća Grada
Križevaca, broj 6, str. 177
Rješenje o izboru predsjednika i
članova Odbora za društvene
djelatnosti Gradskog vijeća Grada
Križevaca, broj 6, str. 178

Izbori, imenovanja, razrješenja

Rješenje o izboru predsjednika i članova
Odbora za dodjelu javnih priznanja
Gradskog vijeća Grada Križevaca, broj 6,
str. 178

Rješenje o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije Gradskog vijeća
Grada Križevaca, broj 5, str. 158

Rješenje o izboru dva člana Odbora za
izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada
Križevaca, broj 6, str. 178

Konsolidirani Proračun Grada Križevaca
za 2006. godinu, broj 11, str. str. 389

Rješenje o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja Gradskog
vijeća Grada Križevaca, broj 5, str. 158

Rješenje o imenovanju članova Upravnog
vijeća Pučkog otvorenog učilišta Križevci
broj 6, str.179
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2005.

Rješenje o razrješenju i imenovanju
članova Upravnog vijeća Gradske
knjižnice »Franjo Marković« Križevci
broj 6, str. 179

Zaključak o usvajanju Izvješća o
ostvarenju Programa rada ustanova u
kulturi na području Grada Križevaca za
2004. godinu, broj 4,str. 157

Rješenje o razrješenju i imenovanju
dva člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića »Zraka sunca« , broj 6, str. 180

Zaključak o usvajanju Izvješća o
ostvarenju Programa rada i Financijskog
plana za 2004.godinu , broj 4, str. 157

Rješenje o osnivanju i imenovanju
Komisije za popise birača na području
Grada Križevaca, broj 6, str. 180
Rješenje o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića Križevci, broj 8, str. 210
Rješenje o izboru zamjenika
gradonačelnika Grada Križevaca, broj 10,
str. 330
Rješenje o razrješenju predsjednika
Gradskog vijeća Grada Križevaca, broj 10
str. 330
Rješenje o izboru predsjednika Gradskog
vijeća Grada Križevaca, broj 10, str. 331

Izvješća
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
broj 4, str. 155
Zaključak o usvajanju Izvještaja o
korištenju Proračunske zalihe Proračuna
Grada Križevaca za 2004. godinu
broj 4, str. 155
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa stambeno-komunalnih
djelatnosti za 2004.godinu, broj 4, str. 156
Zaključak o usvajanju Izvješća o
ostvarivanju Financijskih planova Dječjih
vrtića s područja Grada Križevaca za
2004. godinu, broj 4, str. 156
Zaključak o usvajanju Izvješća o
ostvarenju Financijskog plana ustanova u
kulturi na području Grada Križevaca za
2004. godinu, broj 4, str. 156

Zaključak o usvajanju Izvješća o
obavljenoj reviziji Proračuna Grada
Križevaca za 2004. godinu, broj 6, str. 176
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i
financijskom poslovanju Križevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. za razvoj
poduzetništva u 2004. godini, broj 6, str.
176
Sporazumi, Strategija
Križevačka strategija jedinstvene politike
za osobe s invaliditetom u 2006. godini,
broj 9, str. 223
Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o
suradnji Grada Križevaca i Zajednice
saveza osoba s invaliditetom Hrvatske,
broj 9, str. 227
Suglasnosti
Zaključak o davanju suglasnosti
ravnateljici Gradske knjižnice "Franjo
Marković" Križevci, broj 1, str. 1
Zaključak o davanju suglasnosti za
zaduženje Komunalnog poduzeća d.o.o.
Križevci kod poslovne banke na iznos od
10.000.000,00 kuna, broj 4, str. 155
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Statut Dječjeg vrtića Križevci, broj 4,
str. 157
Zaključak o davanju suglasnosti na
Izmjene i dopune Statuta Pučkog
otvorenog učilišta Križevci, broj 8, str. 209
Zaključak o davanju suglasnosti na
Izmjene i dopune Statuta Gradske
knjižnice "Franjo Markovi" Križevci, broj 8,
str. 210
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Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Izmjene Statuta Gradskog
muzeja Križevci, broj 8, str. 210
Ovlast
Zaključak o davanju ovlasti Upravnom
odjelu za gospodarstvo i financije Grada
Križevaca za obavljanje stručnih poslova o
davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta,
broj 8, str. 206

2005.

Pravilnik
Pravilnik o obliku i sadržaju službene
iskaznice komunalnog redara, broj 2,
str. 10
Ugovor
Ugovor o koncesiji za obavljanje
komunalne djelatnosti - dimnjačarskih
poslova, broj 9, str. 231
Zaključci

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

Odluke
Odluka o privremenom korištenju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske, broj 2, str. 10
Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog
povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave, broj 6, str. 184
Odluka o raspisivanju Javnog natječaja
o povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti – održavanje
nerazvrstanih tucaničkih cesta na
području Grada Križevaca, broj 7, str.185
Odluka o raspisivanju Javnog natječaja
o povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti – održavanje
nerazvrstanih asfaltnih cesta na
području Grada Križevaca, broj 7, str. 185
Odluka o raspisivanju Javnog natječaja
o povjeravanju komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti – održavanje
javne rasvjete na području Grada
Križevaca, broj 7, str. 186
Odluka o imenovanju Povjerenstva za
provedbu postupka i odabir ponuditelja
u postupku Javnog natječaja radi
povjeravanja komunalnih poslova za
komunalne djelatnosti – održavanje
nerazvrstanih cesta i održavanje javne
rasvjete u Gradu Križevcima, broj 7,
str. 187

Zaključak o usvajanju Izvješća o javnoj
raspravi, te utvrđivanju konačnih prijedloga
planova, broj 1, str. 2
Zaključak o subvencioniranju mjesečnih
karata, broj 1, str. 2
Zaključak o naknadama rodiljama, broj 1,
str. 2
Zaključak o potrebi osiguranja prostora
za osnivanje Državnog arhiva u
Križevcima, broj 1, str. 3
Zaključak o prijedlogu javnih priznanja
Koprivničko-križevačke županije, broj 1,
str. 3
Zaključak o podupiranju prijedloga za
dodjelu javnih priznanja, broj 1, str. 4
Zaključak o sudjelovanju u humanitarnoj
akciji za kupnju mamografa, broj 1, str. 4
Zaključak o prijenosu nekretnina u
vlasništvu Komunalnom poduzeću d.o.o.
Križevci, broj 1, str. 4
Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
sufinanciranju sanacije odlagališta otpada
broj 1, str. 5
Zaključak o davanju suglasnosti za
prijenos založnog prava - hipoteke, broj 1,
str. 5
Zaključak o davanju suglasnosti za
prijenos založnog prava - hipoteke, broj 1,
str. 6
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Zaključak o korištenju dijela neizgrađenog
gradskog zemljišta za uređenje dječjeg
igrališta, broj 1, str. 6
Zaključak o imenovanju Povjerenstva za
provođenje postupka odabira ponuditelja
za obavljanje poslova hvatanja, čuvanja i
uklanjanja pasa i mačaka i drugih životinja
lutalica, broj 1, str. 7

2005.

Zaključak o davanju suglasnosti Zajednici
sportskih udruga za investicijsko ulaganje
u objekt Odmarališta na Pagu, broj 2,
str. 15
Zaključka o oslobađanju komunalnog
doprinosa za projekt odlagališta otpada
broj 2, str. 16

Zaključak (Gradsko poglavarstvo Grada
Paga i Grada Križevaca), broj 1, str. 8

Zaključak o utvrđivanju prestanka svojstva
javnog dobra - putovi u općoj upotrebi
broj 2, str. 16

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
Odmarališta na Pagu, broj 1, str. 8

Zaključak o određivanju naredbodavatelja
za izvršenje Proračuna, broj 6, str. 181

Zaključak o usvajanju Kriterija za dodjelu
sredstava upisanim korisnicima Projekta
razvoja turizma za 2005., broj 1, str. 8

Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
osnivanju prava građenja, broj 7, str. 187

Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o
suradnji u provođenju Programa Eko-škole
broj 1, str. 9

Zaključak o prihvaćanju Sporazuma regionalni vodoopskrbni sustav, broj 7,
str. 187

Zaključak o subvencioniranju mjesečnih
karata za studente, broj 2, str. 12

Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o
davanju na korištenje garaže, broj 7,
str. 188

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja
za prodaju novoizgrađenih garaža u Ulici
kralja Tomislava u Križevcima, broj 2,
str. 12

Zaključak o prihvaćanju Izvedbenog
troškovnika za sanaciju odlagališta
komunalnog otpada "Ivančino brdo",
broj 7, str. 188,

Zaključak o prodaji neizgrađenog
zemljišta u Gundulićevoj ulici u Križevcima
broj 2, str. 13

Zaključak o subvencioniranju studentskog
prijevoza, broj 7, str. 189

Zaključak o prodaji neizgrađenog
zemljišta u Križevcima, broj 2, str. 13
Zaključak o davanju suglasnosti za rad
nedjeljom tvrtki »Berend« d.o.o. Križevci
broj 2, str. 14
Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
korištenju sredstava Ministarstva kulture
broj 2, str. 14
Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
korištenju podrumskog prostora u zgradi
Hrvatskog doma, broj 2, str. 14
Zaključak o davanju suglasnosti na cijene
usluga za smjene te cijene obroka u
Odmaralištu u Pagu, broj 2, str. 15

Zaključak o korištenju grba Grada
Križevaca, broj 7, str. 190
Zaključak o utvrđivanju prestanka svojstva
javnog dobra - putovi u općoj upotrebi, broj
7, str. 191

Zaključak o visini najamnine za stan u
Starčevićevoj ulici 2, i stan na
Nemčićevom trgu 7 u Križevcima, broj 8,
str. 211
Zaključak o prodaji neizgrađenog zemljišta
u k.o. Križevci, broj 8, str., 211
Zaključak o prodaji neizgrađenog zemljišta
u k.o. Križevci, broj 8, str. 212
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Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
poslovnoj suradnji, broj 8, str. 212
Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
osnivanju prava građenja, broj 8, str. 212
Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
sufinanciranju radova, broj 8, str. 213
Zaključak o oslobođenju plaćanja
komunalnog doprinosa, broj 8, str. 213
Zaključak o oslobođenju plaćanja
komunalnog doprinosa, broj 8, str. 214
Zaključak o potvrđivanju imenovanja
zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Vatrogasne zajednice Grada Križevaca,
broj 8, str. 214
Zaključak o potvrđivanju imenovanja
zapovjednika postrojbi dobrovoljnih
vatrogasnih društava, broj 8, str. 214
Zaključak o kupnji stambenog objekta iz
sredstava donacije Tvrtke "Podravka" d.d.
Koprivnica, broj 8, str. 215
Zaključak o dodjeli na korištenje dijela
neizgrađene parcele Komunalnom
poduzeću Križevci, broj 8, str. 216
Zaključak o ustupanju nekretnina OŠ
Ljudevita Modeca Križevci, broj 8, str. 216
Zaključak o prihvaćanju supokroviteljstva
145. obljetnice poljoprivrednog školstva
broj 8, str. 216
Zaključak o stavljanju izvan snage
Rješenja o imenovanju Povjerenstva za
provedbu Projekta studije razvoja turizma
Križevačko-kalničke regije, broj 8, str. 217
Zaključak o prodaji neizgrađenog zemljišta
u Ulici N. Tesle (uz potok Koruška) u
Križevcima, broj 9, str. 228
Zaključak o zamjeni neizgrađenog
građevinskog zemljišta u k.o. Križevci,
broj 9, str. 228

2005.

Zaključak o davanju suglasnosti za
prijenos založnog prava - hipoteke, broj 9,
str. 229
Zaključak o prihvaćanju teksta Javnog
natječaja za prodaju dva dvosobna stana,
broj 9, str. 229
Zaključak o prihvaćanju teksta Javnog
natječaja za prodaju zemljišta, broj 9,
str. 229
Zaključak o prihvaćanju teksta Ugovora o
osnivanju prava građenja, broj 9, str. 230
Zaključak o prihvaćanju teksta Ugovora o
koncesiji za obavljanje dimnjačarskih
poslova, broj 9, str. 230
Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova, broj 9,
str. 233
Zaključak o prihvaćanju Plana zimske
službe, broj 9, broj 233
Zaključak o davanju suglasnosti na cijene
usluga za sjene te cijene obroka u
Odmaralištu u Pagu za ljetovanje u 2006.
godini, broj 9, str. 234
Zaključak o prihvaćanju Ugovora o
osnivanju prava građenja, broj 10, str. 331
Rješenja

Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Grada
Križevaca, broj 2, str. 17
Rješenje o imenovanju Stručnog
povjerenstva za izradu projektnog zadatka
za idejno rješenje Strossmayerovog i
Nemčićevog trga u Križevcima, broj 2,
str. 17
Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Grada
Križevaca, broj 5, str. 161
Rješenje o imenovanju člana Upravne
"Križevačkog poduzetničkog centra" d.o.o.
Križevci, broj 5, str. 161
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2005.

Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora
"Križevačkog poduzetničkog centra" d.o.o.
Križevci, broj 5, str. 162

Izmjene i dopune Statuta Gradske
knjižnice "Franjo Marković" Križevci,
broj 8, str. 219

Rješenje o imenovanju članova
Povjerenstva za provođenje natječaja
u postupku otuđivanja nekretnina u
vlasništvu Grada Križevaca, broj 6,
str. 181

Izmjena Statuta Gradskog muzeja Križevci
broj 8, str. 220

Rješenje o imenovanju članova
Povjerenstva za provođenju natječaja
radi davanja u zakup javnih i drugih
zemljišnih površina u vlasništvu Grada
Križevaca, broj 6, str. 182

Aneks Kolektivnom ugovoru za službenike
i namještenike u upravnim tijelima Grada
Križevaca, broj 7, str. 189

Rješenje o imenovanju članova
Povjerenstva za provođenje natječaja
za davanje u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Križevaca, broj 6,
str. 183
Rješenje o osnivanju i imenovanju
članova Povjerenstva za provođenje
natječaja za davanje u najam stanova
u vlasništvu Grada Križevaca, broj 6
str. 183
Rješenje o imenovanju Stručnog
povjerenstva za praćenje izrade
odgovarajućih prostornih dokumenata,
broj 7, str. 190
Rješenje o razrješenju predsjednika
Odbora za izradu Studije i provedbu
Projekta razvoja ruralnog turizma na
području Grada Križevaca i Općina Sveti
Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno i Gornja
Rijeka, broj 8, str. 217
Rješenje o imenovanju zamjenika
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
Grada Križevaca, broj 9, str. 234
Rješenje o razrješenju pročelnika
Upravnog odjela za društvene djelatnosti
Grada Križevaca, broj 10, str. 331
Akti ustanova
Statut Dječjeg vrtića Križevci, broj 5, str.
163
Izmjene i dopune Statuta Pučkog
otvorenog učilišta Križevci, broj 8, str. 218

Akti Gradske uprave

Aneks II. Kolektivnom ugovoru za
službenike i namještenike u upravnim
tijelima Grada Križevaca, broj 9, str. 235

