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IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KRIŽEVACA ZA
RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2010. GODINE
UVOD
Sukladno Zakonu o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i
statutarnim odredbama Grada, gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću polugodišnje
izvješće o svom radu za drugu polovicu 2010. godine.
U razdoblju od srpnja do prosinca 2010. godine održane su ukupno 4 sjednice
Kolegija gradonačelnika na kojima su donesena brojna rješenja, odluke i zaključci. U
spomenute 4 sjednice, na Kolegiju je raspravljano po ukupno 73 točke dnevnoga
reda, od čega su 54 točke upućene Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
Među odlukama, zaključcima i drugim aktima donesenim na Kolegiju
gradonačelnika valja izdvojiti sljedeće:
 Odluku o dodjeli na korištenje prostorija u ulici A. G. Matoša 4
Glazbenoj školi Alberta Štrige,
 Odluku o organiziranju Školske prometne jedinice Osnovne škole
"Vladimir Nazor" Križevci i Školske prometne jedinice Osnovne škole
Ljudevita Modeca Križevci,
 Program provođenja obvezatne preventivne deratizacije na području
grada Križevaca,
 Provedbeni plan obvezatne preventivne deratizacije grada Križevaca za
2011. Godinu
 Plan zimske službe na području Grada Križevaca za sezonu
2010./2011.,
 Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Programa odgoja i
obrazovanja djece s teškoćama u razvoju Poliklinike SUVAG,
 Zaključak o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola i redovnih
studenata s područja Grada Križevaca,
 Zaključak o sufinanciranju dijela troškova za projekt "Živim život bez
nasilja",
 Zaključak o dodjeli pomoći socijalno najugroženijim obiteljima uz
božićne blagdane.
Kolegij gradonačelnika nije mijenjao svoj dosadašnji sastav, a čine ga
zamjenici gradonačelnika, pročelnici Upravnih odjela Grada Križevaca, predsjednik
Gradskog vijeća, kao stalni postav, te ostali nositelji funkcija ovisno o tematici
dnevnog reda sjednice Kolegija. Iste se sazivaju prema potrebi, a najčešće prije
održavanja sjednice Gradskog vijeća.
Članovi gradonačelnikovog stručnog Kolegija su:
1. Stjepan Peršin, dipl. ing. prometa, zamjenik gradonačelnika
2. Dragutin Guzalić, ing. građ., zamjenik gradonačelnika
3. Roko Bašić, dr. vet. med., predsjednik Gradskog vijeća
4. Darko Masnec, dip.oec., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije
5. Mladen Tenodi, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
6. Ana Lukačić-Lojen, dip.iur., pročelnica Stručne službe
4

7. Anđelko Nervo, ing. org. rada, pročelnik Upravnog odjela za stambenokomunalne djelatnosti
8. ostali povremeni članovi koji sudjeluju ovisno o točkama dnevnog reda.
U kontakt emisiji na Radio Križevcima gradonačelnik je gostovao 20 puta u
razdoblju od srpnja do prosinca 2010. godine, a javnost je redovito informirana o
radu gradonačelnika te ostalih gradskih službi kroz suradnju s ostalim medijima, bilo
da se radi o gostovanjima gradonačelnika u radio emisijama, na televiziji ili kroz
objavu priopćenja odaslanih iz Ureda gradonačelnika.
Gradonačelnik je u drugoj polovici 2010. godine održao i nekoliko prijema i to:
Prijem za učitelje, prijem za pripadnike policije i prijem za dobrovoljne darivatelje krvi.
MEĐUNARODNA SURADNJA
Međunarodna suradnja također je bila intenzivna, a osim sastanaka u
Križevcima, gradonačelnik je također imao nekoliko putovanja izvan Hrvatske i to:
- Mađarska
Putovanje u Mađarsku bilo je u sklopu projekta AGRO INC pod nazivom „ Zajedničko
istraživanje za razvoj poljoprivredno-prehrambenog inkubatora u Hrvatskoj i
Mađarskoj“ koji financira Europska unija.
- Slovačka, Košice
Na poziv gradonačelnika Košica, Františeka Knapíka u posjetu tom slovačkom gradu
boravilo je izaslanstvo Grada Križevaca u kojem su bili gradonačelnik Branko Hrg,
potpredsjednik Županijske skupštine Ivan Vuk te župnik u župi sv.Ane vlč. Krešimir
Žinić, a povod je bilo obilježavanje 15 godina od proglašenja svetima tri košička
mučenika, među kojima i Marka Križevčanina.
- Makedonija, Kočani
Na poziv gradonačelnika Grada Kočana, Ratka Dimitrovskog, izaslanstvo Grada
Križevaca boravilo je u posjetu ovom makedonskom gradu, a susret s makedonskim
gospodarstvenicima bio je i prigoda da se razgovara o novim oblicima suradnje s
križevačkim poduzetnicima.
- Bosna i Hercegovina, Čitluk
Gradonačelnik Grada Križevaca Branko Hrg prihvatio je poziv prijateljske Općine
Čitluk u Bosni i Hercegovini da sudjeluje na tradicionalnoj kulturno-gospodarskoj
manifestaciji „Dani berbe grožđa-Brotnjo 2010.“
Osim dobrih političkih, bila je to prilika i za uspostavilu snažije kulturne veze, kao i
gospodarske veze između Grada Križevaca i Općine Čitluk.
SASTANCI I OSTALE AKTIVNOSTI
U godini gospodarske krize, kada su se u Hrvatskoj svakodnevno gubila radna
mjesta i zatvarale tvrtke i obrti, gradonačelnik je održavao i sastanke s
predstavnicima tvrtki i gospodarstvenika kako iz Križevaca, tako i iz Hrvatske te
inozemstva, nastojeći i na taj način pomoći građanima i križevačkom gospodarstvu, a
među sastancima od važnijih su bili oni s:
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- Predstavnicima tvrtke Atlantik Grupa d.d., koja je preuzela Kalničke vode
Bionatura gradonačelnik, Branko Hrg razgovarao je vezano uz daljnje planove
razvoja.
- Predstavnicima operatera mobilne telefonije
Gradonačelnik Branko Hrg održavao je sastanake s predstavnicima iz Hrvatske
agencije za poštu i telekomunikacije te predstavnicima operatera mobilne telefonije, a
sve s ciljem usuglašavanja stavova vezanih uz pitanja širenja mobilne mreže i
razvoja mobilne telefonije, a bez velikih zahvata u prostoru i nagrđivanja okoliša.
- Predstavnicima HEP-a
Održani su sastanci između gradonačelnika Branka Hrga i predstavnika HEP-a:
direktora Distribucijskog područja Elektre Bjelovar, Mire Totgergelija i rukovoditelja
pogona Križevci, Ivana Šafrana.
Na sastanku se razgovaralo o nekoliko tema kao što su: zgrada Munjare i zemljište u
njezinoj neposrednoj blizini, trafostanica u prostoru bivše vojarne, elektrifikaciji
poslovne zone Gornji Čret i planovima HEP-a na održavanju postojeće mreže.
- Predstavnicima HAC-a, HC-a i ŽUC-a
Gradonačelnik je održao niz sastanaka s predstavnicima Hrvatskih cesta, Hrvatskih
autocesta, Županijske uprave za ceste, a vezano uz planirane radove na budućoj
autocesti, državnim i županijskim cestama
- Posjet talijanskog načelnika Gastone Martinela
U Gradu Križevcima boravio je načelnik Općine San Fiore iz talijanske pokrajine
Veneto, Gastone Martinel koji je posjetio talijansko-hrvatsku tvornicu MEP u Ulici
Nikole Tesle, a zatim se sastao s gradonačelnikom iskazujući interes za daljnjom
gospodarskom suradnjom talijanskih i križevačkih poduzetnika.
- Predstavnici Kine
U Gradu Križevcima boravila je kineska delegacija Grada Pekinga, okruga Haidian,
predvođena zamjenikom okruga Mu Pengom. Domaćin Kinezima bio je
gradonačelnik Branko Hrg.
- Sastanak s predsjednikom Instituta Regija Europe
Gradonačelnik Branko Hrg i predsjednik Instituta Regija Europe dr. Franz
Schausberger, potpisali su u Križevcima Ugovor o suradnji Grada i Instituta.
Jedna od glavnih zadaća Instituta je pomoći u pripremi Gradova i Županija za ulazak
u Europsku uniju.
Uz već nabrojane, gradonačelnik je imao niz sastanaka u različitim
ministarstvima i u ostalim državnim tijelima, Županiji, a svakodnevno je kako u
prostorijama Gradske uprave tako i na području Grada i okolnih općina te u svom
uredu održavao sastanke sa svojim najbližim suradnicima, ali i sa predstavnicima
različitih tvrtki, udruga i građana.
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1. STRUČNA SLUŽBA GRADA KRIŽEVACA
1.1. TIJELA GRADA
1.1.1. GRADSKO VIJEĆE
U drugoj polovici 2010. godine održane su ukupno 4 sjednice Gradskog vijeća.
U spomenutom razdoblju, Gradsko je vijeće donijelo brojne odluke, od kojih se
ističu: Odluka o auto taksi prijevozu na području Grada Križevaca, Odluka o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada
križevaca, Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Križevaca, Odluka
o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2011. Godinu te Odluka o izradi II.
Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca
1.1.2. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA
U razdoblju srpanj – prosinac 2010. godine održane su ukupno 23 sjednice
odbora, na kojima je uz članove redovito sudjelovao i gradonačelnik Grada te
njegovi zamjenici.
1.1.3. GRADSKI SAVJET MLADIH GRADA KRIŽEVACA
Gradski savjet mladih Grada Križevaca u drugoj je polovici 2010. godine
održao je 3 redovite sjednice, na kojima se, između ostaloga razmatrao Programa
razvoja institucionalnog okvira politike za mlade u Gradu Križevcima i Koprivničko –
križevačkoj županiji za 2011. godinu, definirao program Mladi za mlade, definirale
aktivnosti oko obilježavanja Dana Mladih i međunarodne Godine mladih te
raspravljalo o uređivanju posebne rubrike Gradskog savjeta mladih na službenim
stranicama Grada Križevaca.
Od 3. do 5. 12. 2010. Godine, članovi Gradskog savjeta mladih održali su
Edukaciju savjeta mladih na otoku Pagu s temom "Savjeti mladih i civilno društvo funkcioniranje, mogućnosti, primjeri dobre prakse". Cilj ove radionice bio je jačanje
kapaciteta savjeta mladih za kvalitetno sudjelovanje u radu jedinica lokalne i
regionalne samouprave sukladno Zakonu o savjetima mladih, stvaranje kohezije
između članova i članica samih lokalnih savjeta te jačanje suradnje na županijskoj
razini. Na edukaciji je prisustvovalo 13 članova i članica gradskih, županijskih ili
općinskih savjeta. Savjetnici su dolazili iz županijskog savjeta mladih Koprivničkokriževačke županije i Karlovačke županije, Grada Križevaca i Općine Ferdinandovac.
Predstavnici Gradskog savjeta mladih Grada Križevaca redovito su
prisustvovali sjednicama Gradskog vijeća. Od imenovanja novog saziva Gradskog
savjeta mladih u 2009. Godini, njegov sastav se u 2010. godini nije mijenjao, a činili
su ga: Nikola Pandurić – predsjednik te članovi, Ozren Bogdanović, Marko Guzalić,
Željko Jurković, Ana Mušlek, Mario Rajn i Martina Rešetar.
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2.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

U drugoj polovici 2010. godine, Upravni odjel za financije nastavio je sa radom
sukladno zakonskim propisima, pravilnicima i uredbama kojima su propisani način i
rokovi rada. U tom smislu učinjeno je sljedeće:
 U knjigovodstvu praćeno je kretanje prihoda i rashoda proračuna po vrsti,
nositelju, projektu i funkciji, kontinuirano su knjižene sve promjene, kako na
strani prihoda tako i na strani rashoda,
 Izrađen je polugodišnji financijski izvještaji za 2010. godinu i dostavljeni
Ministarstvu financija, Reviziji i FINI
 Izrađen je polugodišnji izvještaj proračuna Grada Križevaca za 2010.
godinu s obrazloženjem
 Prikupljeni su i konsolidirani financijski izvještaji za polugodišnje razdoblje
svih proračunskih korisnika (ustanove u kulturi, u predškolskom odgoju,
osnovne škole i JVP) i dostavljeni FINI i Ministarstvu financija
 Izrađeni su izvještaji za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i
vatrogastva i doznačeni su nadležnim Ministarstvima
 Obrađena su financijska izvješća proračunskih korisnika
 Kontinuirano se surađivalo po pitanju financija s upravnim odjelima i
službama (posebno resorom kulture, prosvjete i komunale)
 Izvršavale su se odluke i zaključci o plaćanju i praćenju, upravnih odjela i
proračunskih korisnika Grada
 Kontinuirano se surađivalo i dogovaralo sa svim proračunskim korisnicima i
nadležnim službama i odjelima pri korištenju „sustava riznice“,
 Izrađene su dvije Izmjene i dopune Proračuna grada Križevaca za 2010.
godinu
 Izrađen je, na osnovu Smjernica Vlade, Proračun Grada za 2011.godinu,
kao i dane upute i smjernice proračunskim korisnicima za izradu njihovih
proračuna.
 Počelo se sa realizacijom gradskih projekata sufinanciranih iz
pretprsitupnih fondova EU – IPA-CBC Hrvatska - Mađarska (2 projekta):





AGRO INC (240.830,00Eur) „Zajedničko istraživanje za razvoj
poljoprivredno-prehrambenog poslovnog inkubatora u Hrvatskoj i
Mađarskoj“ (Joint research for development of a agrofood business
incubator in Croatia and Hungary) – održane su radionice, razmjena
posjeta poduzetnika,
P2P HERITAGE (112.272,00) zajednička kulturna baština u
graničnoj regiji Križevci – Pečuh, održan je festival u Križevcima,
simpozij o povijesnoj baštini na Kalniku.
Na projektima kontinuirano su radila četiri djelatnika Grada, pa je dio
njihovih plaća sufinanciran kroz navedene projekte. Uz to stekli su i
znanja nužna za pripremu i vođenje projekata.

 Izrada projekata za natječaje ministarstava i državnih fondova Republike
Hrvatske koji su se otvarali tijekom godine i sl.
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Izrađen je izvještaj o rezultatima poslovanja gospodarstva za 2009. godinu i
održala se tematska sjednica Gradskog vijeća na tu temu.
Temeljem Programa poljoprivrede "Poticaji u poljoprivredi" obrađena su 384
zahtjeva i ukupno je isplaćeno 259.191,98 kuna
-

za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja obrađena su 362 zahtjeva,
a isplaćeno je 218.250,00 kuna,
za sufinanciranje pčelarstva zaprimljeno je 17 zahtjeva, a isplaćeno je
32.700,00 kuna,
za sufinanciranje osiguranja usjeva i nasada od elementarnih nepogoda
zaprimljeno je 5 zahtjeva, a isplaćeno je 8.241,98 kuna

Raspisana su i provedena tri natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH
Temeljem programa razvoja turizma, sufinancirani su i organizacijski
potpomognuti manifestacija Križevačko veliko spravišće i Gospodarski i obrtnički
sajam u Križevcima.
Od 05. – 07. studenoga 2010. godine održan je XIII. Obrtnički i gospodarski
sajam Koprivničko-križevačke županije. Na sajmu se predstavilo ukupno 256
izlagača, pretežito malih i srednjih poduzetnika iz ukupno 12 županija.
Temeljem Programa Križevački poduzetnik sufinancirane su kamate za tri
poduzetnička projekta.
U poduzetničkoj zoni u Ulici N. Tesle privedena je kraju investicija tvrtke MEP
te je počela sa radom nova tvrtka Strojometal d.o.o.
Također prodana je i nova parcela za gradnju novog pogona.
Kontinuirano su provođene mjere razreza i naplate gradskih prihoda:
 izdano 6772 rješenja za komunalnu naknadu
 napravljene 323 ovrhe za komunalnu naknadu
 izdano 817 rješenja poreza na tvrtku
 napravljeno 326 opomena poreza na tvrtku
 izdana 73 rješenja poreza na korištenje javnih površina
 napravljeno 39 opomena za porez na javne površine
 izdano 340 rješenja poreza na kuću za odmor
 napravljeno 160 opomena za porez na kuću za odmor
 napravljeno 205 ovrha na gradske poreze (porez na tvrtku, porez na
korištenje javnih površina, porez na kuću za odmor)
 napravljeno 9 ovrha za komunalni doprinos

9

Radi naplate gradskih prihoda kontinuirano su se kontaktirali obveznici, a ako
nje bilo drugih mogućnosti provodile su se i mjere prisilne naplate.
Na temelju zaduženja knjižile su se uplate analitički po obveznicima i vrstama
prihoda te usklađivala stanja s obveznicima na temelju dostavljenih opomena ili na
zahtjev stranaka.
Pored navedenog, u Odjelu su se provodila zaduženja obveznika prema
zakonskim propisima, Odlukama grada, ugovorima, rješenjima i računima.
3.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove Grada na području
kulture, športa, tehničke kulture, odgoja i osnovnog obrazovanja, brige o djeci
predškolske dobi i socijalne skrbi, primarne zdravstvene zaštite, brige o osobama
starije životne dobi i invalida, udruga građana koje provode programe iz djela
društvenih djelatnosti, kulturnih i športskih manifestacija od posebnog značaja za
Grad te ostale poslove iz područja društvenih djelatnosti.
3.1. PREDŠKOLSKI ODGOJ
Predškolski odgoj na području Grada Križevaca provodi se djelovanjem:
Dječjeg vrtića Križevci, Dječjeg vrtića ''Zraka sunca'', Dječjeg vrtića Svetog Josip,
Dječjeg vrtića Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci te predškole
Glazbene škole Alberta Štrige. Pored toga, predškolski odgoj u gradu se provodi i
djelovanjem Igraonice u sklopu Gradske knjižnice ''Franjo Marković''
Grad Križevci je i u prošloj godini subvencionirao cijenu smještaja djece u
dječjim vrtićima na području Grada, kojima nije osnivač, a to su: Dječji vrtić Svetog
Josipa i Dječji vrtić ''Zraka sunca'' s iznosom od 797,00 kuna po djetetu. Troškove
vezane za rad Dječjeg vrtića Križevci i Dječjeg vrtića pri Centru za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, Grad je sufinancirao prema preuzetim obvezama
osnivača odnosno prema Sporazumu o načinu sufinanciranja troškova vezanih uz
rad Dječjeg vrtića za djecu s teškoćama u razvoju pri Centru za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju Križevci.
Pored navedenih programa u predškolskom odgoju, Grad je i prošle godine
potpisao Sporazum o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece s
teškoćama u razvoju Poliklinike SUVAG za četvero djece s područja Grada. U tu je
svrhu iz gradskog proračuna u drugoj polovici 2010.godine osigurano ukupno
42.220,00 kuna. Sporazum je zaključen na vrijeme jedne školske godine i to od 01.
rujna 2010. do 31. kolovoza 2011. godine.
Za osnovne programe Dječjeg vrtića Križevci, Dječjeg vrtića Svetog Josipa te
Dječjeg vrtića ''Zraka sunca'' u 2010. godini osigurano je bilo ukupno 6.628.585,17
kuna, 25.000,00 kuna za dodatne programe odnosno Malu školu Dječjeg vrtića
Križevci. Za program kapitalnih ulaganja bilo je osigurano 13.776,03 kune od čega
jedan dio sredstava za nabavku uredskog namještaja i računala za Dječji vrtić
Križevci te dio za kupnju glazbenog instrumenta za Glazbenu školu Alberta Štrige.
U gore navedenim dječjim vrtićima smješteno je ukupno 428 djece, što
premašuje postojeći kapacitet. Nakon razmatranja nekoliko mogućnosti rješenja ovog
pitanja, Grad je u konačnici prihvatio ponudu Dječjeg vrtića ''Didi'' iz Krašića kao
investitora izgradnje 4. dječjeg vrtića u Križevcima. Dječji vrtić ''Didi'' za oko 100tinjak djece predškolske dobi, biti će smješten na prostoru spavaonica bivše vojarne,
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te će zapošljavati oko 15-ak osoba uz jednog stručnog suradnika. U 2010. godini
Grad je prenio pravo građenja i vlasnička prava na Dječji vrtić ''Didi'', te je ishođena
kompletna projektna dokumentacija. Vrtić planira sa radom započeti u rujnu ove
godine.
Osim postojeća tri dječja vrtića: Sveti Josip, Dječji vrtić ''Križevci'' te ''Zraka
sunca'', Grad sufinancira rad Dječjeg vrtića u sastavu Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju za djecu s teškoćama u razvoju, u koji je u ovoj pedagoškoj 2010/2011.
godini upisano ukupno 9 djece. I u sklopu Glazbene škole Alberta Štrige organiziran
je predškolski program u obliku male glazbene škole, glazbene igraonice i
početničkog razreda, koje programe također sufinancira Grad. U 2010/2011. godini
malu je školu upisalo 82 djece.
Pored svakodnevnih aktivnosti koje su u 2010. godini provodili spomenuti vrtići
i male škole, Grad Križevci u suradnji sa Zajednicom športskih udruga Križevci
organizirao je 9. Olimpijadu dječjih vrtića Hrvatske. Natjecanje se održalo u svibnju, a
sudjelovalo je više od 100-ak dječaka i djevojčica predškolske dobi.
3.2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Grad Križevci je 2008. godine preuzeo osnivačka prava nad osnovnim
školama na području Grada Križevaca.
Osnovne škole u nadležnosti Grada su: Osnovna škola Ljudevita Modeca,
Osnovna škola ''Vladimir Nazor'', Glazbena škola Alberta Štrige te Centar za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju.
S obzirom da je Grad osnivač osnovnih škola, financiranje materijalnih i
financijskih izdataka, investicijskog održavanja i kapitalnih ulaganja u osnovne škole
vrši se uglavnom iz decentraliziranih sredstava državnog proračuna, dok se u
proračunu Grada osiguravaju sredstva za financiranje dodatnih programa u
osnovnom školstvu i programi iznad standarda koji su propisani zakonima i
pravilnicima.
U 2010. Godini Grad Križevci je kao osnivač financirao materijalne i financijske
izdatke osnovnih škola s područja grada, tekuće investicijsko održavanje osnovnih
škola, kao i kapitalna ulaganja na osnovnim školama. Za materijalne i financijske
rashode osnovnih škola planirano je 4,267.839,00 kuna, za tekuće investicijsko
održavanje planirano je i osigurano 649.092,48 kuna, dok je za kapitalna ulaganja
osnovnih škola osiguran iznos od 1,266.318,00 kuna. Važno je za napomenuti da su
se kapitalna ulaganja na osnovnim školama uglavnom odnosila na uređenje športske
dvorane Osnovne škole Ljudevita Modeca, kao i uređenje učionica, uvođenje
centralnog grijanja te nabavu računalne, uredske i školske opreme, kao i dodatna
ulaganja na građevinskim objektima radi uvođenja HACCP-a i opremanje školske
kuhinje Osnovne škole "Vladimir Nazor", dok su se u ostalim školama izvršila manja
ulaganja u računalnu i uredsku opremu. Financiranje tijekom godine odvijalo se
prema planiranoj dinamici i u planiranom opsegu, bez većih odstupanja.
Grad je pratio i dodatne programe osnovnih škola u 2010. godini te ostvario
iznos od 96.621,35 kuna, za programe kao što je produženje statusa međunarodne
eko-škole Osnovne škole "Vladimir Nazor", program prevencije nasilja među djecom
Osnovne škole Ljudevita Modeca, rad Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta
Štrige, darove povodom Svetog Nikole za svu predškolsku i osnovnoškolsku djecu od
1-4. razreda i slično.
U 2010. godini utrošeno je i 94.762,46 kuna za više od 20-ak natjecanja u
kojima su sudjelovali učenici osnovnih i srednjih škola, a financiranje je vršeno
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sukladno Zaključku o kriterijima i mjerilima za financiranje gradsko-općinskih
učeničkih natjecanja i smotri, nagrađivanju učenika i mentora te sudjelovanje učenika
i studenata na međunarodnim kongresima, natjecanjima i slično u 2010. godini. Grad
je prošle godine nastavio s praksom nagrađivanja odličnih učenika osnovnih škola
koji su svih osam razreda završili s prosječnom ocjenom 5,0 i učenika srednjih škola
koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili sve razrede s odličnim uspjehom, a
posebno su nagrađivani učenici koji su na državnim natjecanjima osvojili od 1-3.
mjesta.
Nakon izrade Idejnih projekata za izgradnju dviju športskih dvorana Osnovne
škole Ljudevita Modeca i Osnovne škole ''Vladimir Nazor'', u prošloj su se godini
nastavile aktivnosti vezane uz realizaciju spomenutog projekta.
3.3. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Srednjoškolsko obrazovanje na području Grada odvija se u 4 obrazovne
ustanove, a to su: Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, Srednja škola ''Ivan
Seljanec'' Križevci, Srednja gospodarska škola Križevci, Srednja škola Glazbene
škole Alberta Štrige.
Pored svakodnevne suradnje sa srednjoškolskim obrazovnim ustanovama,
Grad već nekoliko godina za učenike srednjih škola s prijavljenim prebivalištem na
području grada Križevaca, a koji u školu putuju autobusom ili vlakom, subvencionira
troškove prijevoza u visini od 20% od umanjene cijene mjesečne karte za popust
autobusnog prijevoznika te 20% cijene mjesečne ili polumjesečne putne karte u
željezničkom prometu.
Suradnja Grada i križevačkih srednjih škola za prioritet ima povećati interes
učenika za srednjim strukovnim zanimanjima, pa su u tom pravcu i učinjeni značajniji
koraci. Jedan od njih, kao najznačajnija investicija na području Grada Križevaca u
srednjoškolskom obrazovanju je izgradnja nove zgrade Srednje škole ''Ivan Seljanec''
na prostoru bivše vojarne. Radovi vrijedni oko 42,5 milijuna kuna, započeti u svibnju
2009. godine završeni su, a do kraja 2010. opremljeni su i unutarnji prostori škole.
Investicijom se u funkciju stavlja 6500 četvornih metara školskog prostora što će
omogućiti nastavu u jednoj smjeni za gotovo 500 učenika raznih struka.
3.4. VISOKO OBRAZOVANJE
U studenom 2010. godine, Grad je proslavio 150. godina postojanja
poljoprivrednog školstva. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima koje danas broji
više od 700 studenata, sa radom je započelo 1860. godine, pod tadašnjim nazivom
''Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište''. Proslava je održana u studenome
prošle godine, u sklopu koje je održana i prezentacija o 150. godišnjem
poljoprivrednom školstvu u Križevcima. Pored redovnog nastavnog plana za
preddiplomski stručni i specijalistički diplomski studij, Učilište provodi i značajnu
domaću te međunarodnu suradnju kroz razne projekte financiranja edukativnih
radionica, seminara, studentskih posjeta itd. Tako je prošle godine osnovan, te u
studenom otvoren Studentski poduzetnički inkubator u okviru projekta Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske „Obrazovanje za
poduzetništvo“ za 2010. godinu. Projekt sufinanciraju Ministarstvo gospodarstva,
rada i poduzetništva Republike Hrvatske, grad Križevci i Visoko gospodarsko učilište.
Uz Visoko gospodarsko učilište, u Križevcima već 4. godinu zaredom djeluje i
dislocirani studij ''Primjena informacijske tehnologije u poslovanju'' varaždinskog
Fakulteta organizacije i informatike.
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Subvencija troškova prijevoza
Grad Križevci i u prošloj je godini sufinancirao dio troškova cijene mjesečne i
polumjesečne putne đačke karte u visini 20% i to u željezničkom prometu učenicima
srednjih škola i redovitim studentima sa prebivalištem na području Grada, a u
autobusnom prometu učenicima srednjih škola sa prebivalištem na području Grada.
Tako je od srpnja do prosinca 2010. godine izdano ukupno 113 potvrda, a iz
gradskog je proračuna za tu namjenu osigurano 114.780,50 kuna.
Studentski krediti
Gradski kredit temelji se na Odluci o kreditiranju studenata i učenika s
područja Grada Križevaca (''Službeni vjesnik Grad Križevaca'', broj 5/01), Pravilniku o
kreditiranju studenata i učenika s područja Grada Križevaca (''Službeni vjesnik Grada
Križevaca'', broj 6/01) i sklopljenim ugovorima o kreditiranju studenata.
Od ukupno 66 zaključenih Ugovora o kreditiranju studenata s Gradom, u
vremenu od 2001/02. do 2004/05. školske godine, kredit više ne koristi 63 studenata,
dok 3 studenta i dalje ima pravo na isplatu studentskih kredita prema zaključenim
ugovorima u visini 500,00 kuna mjesečno.
Od 63 studenata koji više ne koriste kredit, diplomiralo je 40 studenata, od
kojih 13 studenata vraća kredit, 15 studenata se zaposlilo na području grada
Križevaca i nemaju obavezu vraćanja kredita, 6 studenata još je nezaposleno, a 6
studenata je otplatilo kredit, 23 studenata izgubilo je pravo na kredit, bilo da su
ponavljali dvije godine u toku studija, bilo da su odustali od studiranja. Od toga broja
20 studenata vraća kredit, a 3 studenta koji su izgubili pravo na kredit su isti otplatili.
U okviru poslovne suradnje sa Splitskom bankom- Societe Generale Group,
Grad Križevci je i u 2010. godini omogućio svim studentima, redovnim i izvanrednim
s prijavljenim prebivalištem na području grada Križevaca, korištenje studentskog
kredita namijenjenog za troškove studiranja ili za troškove školarine (upisnine).
Temeljem Ugovora, ukupno je 175 studenata s područja Grada Križevaca zaključilo
Ugovore o studentskom kreditu.
Od tog broja 27 studenata je kredit otplatilo, 34 studenta otplaćuju kredit, 4
studenta koristi poček od 1 godine, a 10 studenata je otkazan Ugovor o kreditu, tako
da kredit prima 100 studenata od kojih je 10 u moratoriju od 1 godine. 11 studenata
kojima je prestala isplata kredita ostvarilo je pravo na povrat otplaćenih rata
studentskog kredita.
3.5. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Križevci su jedan od prvih gradova u Hrvatskoj koji je donio Strategiju za
osobe s invaliditetom, kojom su utvrđeni prioriteti za rješavanje problema osoba s
invaliditetom na području grada Križevaca, ali utvrđeni i nositelji provedbe Strategije.
Kroz utvrđenu strategiju, u 2010. godini provodila se prilagodba prometnica, parkirnih
mjesta, te poduzimale aktivnosti na povećanju dostupnosti javnih ustanova osobama
s invaliditetom i niz drugih pitanja.
Grad je i u 2010. godini osigurao financijska sredstva za besplatnu prehranu u
kuhinjama osnovnih škola za učenike lošijeg imovinskog stanja, za što je od 01.
srpnja do 31.prosinca u gradskom proračunu bilo osigurano 88.100,00 kuna. A
osigurana su i sredstva za niz programa osoba starije životne dobi, osoba s
invaliditetom i zdravstvenih i humanitarnih programa. Također je osigurao sredstva
za isplatu naknada rodiljama te pruža razne oblike pomoći i subvencija za socijalno
ugrožene obitelji i samce na području Grada Križevaca.
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U okviru provođenja Programa javnih potreba redovito se provode planirani
programi humanitarnih udruga i Grad financijski prati njihovo izvršenje, sukladno
osiguranim sredstvima u Proračunu.
Naknada i pomoć rodiljama
Rodilje koje za vrijeme rođenja djeteta imaju prijavljeno prebivalište na
području Grada Križevaca imaju pravo na novčanu naknadu. Naknada za prvo i
drugo dijete iznosi 1.000,00 kuna, za treće dijete 2.000,00 kuna, za četvrto dijete
3.000,00 kuna te za svako daljnje dijete naknada se uvećava za 1.000,00 kuna. U
drugoj polovici 2010. godine, ostvareno je ukupno 86 zahtjeva za naknadu za rodilje,
za što je u gradskom proračunu osigurano 114.000,00 kuna.
Pomoć za ogrjev
Koprivničko-križevačka županija svake godine u svome Proračunu osigurava
sredstva za podmirenje troškova ogrjeva socijalno ugroženim samcima i obiteljima
koji se griju na drva sa područja Grada Križevaca. Centar za socijalnu skrb grada
Križevaca svake godine dostavlja popis korisnika za uzdržavanje koji ostvaruju pravo
na drvarinu, popis se tijekom mjeseca rujna i listopada ažurira sa novim kandidatima.
Grad Križevci može odobriti osobama, koje nisu korisnici za uzdržavanje, a zbog
teških socijalnih prilika u kojima žive, pravo na pomoć za ogrjev.
Visina pomoći za podmirenje troškova ogrjeva za 2010. godinu iznosila je
950,00 kuna. Novčanu pomoć za troškove ogrjeva tako je u prethodnoj godini
ostvarilo 256 korisnika s područja Grada Križevaca.
Jednokratna pomoć
Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji, zbog trenutačnih
okolnosti (smrt člana uže obitelji, rođenja djeteta, bolesti ili drugih nevolja) nisu u
mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Visina
jednokratne pomoći u 2010. godini iznosila je najviše do 1.000,00 kuna. U drugoj
polovici 2010. godine ostvareno je 28 zahtjeva za jednokratnu pomoć, za što je u
gradskom proračunu osigurano 27.500,00 kuna.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Pomoć za podmirenje mjesečnih troškova stanovanja odnose se na:
najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, vodu, odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda i odvoz smeća. Pomoć se ostvaruje pod određenim
uvjetima podnošenjem Zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje
troškova stanovanja. U 2010. godini spomenutu je pomoć koristilo ukupno 31 korisnik
svakog mjeseca, a iz gradskog je proračuna u tu svrhu u drugoj polovici 2010. godine
osigurano ukupno 33.771,13 kuna.
Subvencioniranje pomoći i njege u kući
Program "Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama" provodi Dom za
starije i nemoćne osobe u Koprivnici-"Klub "Mariška". Programom se pruža konkretna
pomoć starijim osobama. Svaki tjedan korisnike obilaze 4 geronto-domaćice i kućni
majstor, za koju namjenu je u drugom dijelu proračunske godine osigurano 12.750,00
kuna. Centar za socijalnu skrb u suradnji sa Gradom, drugim udrugama i
institucijama objedinjuje popis zainteresiranih korisnika u Program, a u skladu sa
kriterijima Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
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Program za osobe treće životne dobi provodi se djelovanjem Udruge
umirovljenika Križevci, Udruge udomitelja djece i starijih osoba Fenix Križevci te
Klubom ''Mariška'' iz Koprivnice u kojemje također smješteno nekoliko osoba treće
životne dobi s područja Grada.
U gradskom je proračunu tako u 2010. godini za potrebe osoba treće životne
dobi osigurano 54.800,00 kuna.
Ostale pomoći
Pored navedenih socijalnih pomoći, u gradskom se proračunu svake godine,
povodom božićnih blagdana,
osiguravaju sredstva za pomoć socijalno
najugroženijim obiteljima i kućanstvima s područja Grada. U svrhu učinkovite
provedbe pomoći, Grad u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, Gradskim društvom
Crvenog križa, Udrugom invalida, Udrugom Matice umirovljenika, te Caritasom (župa
sv. Ane) sastavlja objedinjeni popis onih kojima je pomoć namijenjena. U prosincu
2010. godine tu je pomoć ostvarilo 312 socijalno ugroženih osoba s područja Grada,
a u tu je svrhu osigurano 46.800,00 kuna.
3.6. KULTURA, RELIGIJA
Programom javnih potreba u kulturi osigurana su sredstva za rad tri ustanove
u kulturi i to: Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice "Franjo Marković" i
Gradskog muzeja, kojima je Grad ujedno i osnivač. Grad kao osnivač je preuzeo
obvezu financiranja plaća i materijalnih troškova ustanova.
Kroz kulturno-umjetnički amaterizam na prijedlog Kulturnog vijeća osigurana
su sredstva za rad udruga koje svoje programe ostvaruju u području kulture te
možemo reći da su udruge redovito primale sredstva za programe koji su izvršeni, a
izvršena je velika većina planiranih programa. Rad s udrugama je na
zadovoljavajućem nivou, razmjena informacija teče bez problema i iskazana je
obostrana suradnja.
Pored navedenog, Pučko otvoreno učilište dobilo je nove prostore i preselilo
se u prostorije koje je prije koristio Centar za socijalnu skrb u Ulici Ivana Zakmardija
Dijankovečkog, čime su riješeni prostorni problemi za bolje funkcioniranje i odvijanje
programa Pučkog otvorenog učilišta. Sada bivši prostor Učilišta dan je na korištenje
Gradskom puhačkom orkestru i Glazbenoj školi Alberta Štrige. Uz redovne aktivnosti
i djelatnost, Učilište je prošle godine zaključilo vrijedan ugovor o bespovratnim
sredstvima za provođenje projekta koji se vodi kroz predpristupni fond IPA-e.
Rješavanje pitanja boljeg smještaja za ustanove i udruge na prostoru grada
pokrenula i Gradska knjižnica ''Franjo Marković''. Osim unapređenja redovne
djelatnosti, prošle je godine započela s realizacijom projekta uređenja novog prostora
suvremene gradske knjižnice u bivšem Domu Hrvatske vojske. Projekt je izrađen te
apliciran za dobivanje sredstava za realizaciju.
Prošle godine dovršena je kompletna obnova Koncertne dvorane Glazbene
škole Alberta Štrige, za što je izdvojeno oko pola milijuna kuna decentraliziranih
sredstava za kapitalna ulaganja u školstvo.
Sve gradske manifestacije u drugoj polovici 2010. godine, kao što su proslava
blagdana sv. Marka Križevčanina, veliki Božićni koncert i doček Nove godine u
središtu grada, te ostale manifestacije, održane su prema planiranom programu i
sredstvima.
Prethodna godina bila je značajna za religijsku baštinu grada Križevaca.
Naime, nakon što je u prosincu 2009. godine, odlukom Pape Benedikta XVI.
uspostavljena Bjelovarsko-križevačka biskupija, 20. ožujka 2010. godine održano je
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euharistijsko slavlje odnosno izvršenje bule o osnivanju te ređenje i preuzimanje
službe mons. dr. Vjekoslava Huzjaka. Crkva sv. Križa u Križevcima time je postala
konkatedralno sjedište biskupije.
Drugi po redu, u prosincu 2010. godine održan je Susret hrvatskoga duhovnog
književnog stvaralaštva „Dr. Stjepan Kranjčić“ koji za svrhu ima potaknuti stvaranje
suvremene hrvatske duhovne književnosti protkane kršćanskim vrednotama. Uz
brojne posjetitelje, Susretu su nazočili brojni vjerski poglavari i književni stvaraoci.
3. 7. ŠPORT, REKREACIJA
Djelatnost športa čini dio tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
aktivnosti športaša, športsko-rekreacijske te kineziterapijske aktivnosti.
Programi i aktivnosti iz domene športa te rekreacije provode se kroz
djelovanje Zajednice športskih udruga Križevci te športskih udruga i klubova –ukupno
34 registrirana kluba s oko dvije tisuće članova u 2010. godini.
Krajem mjeseca lipnja 2010. godine održana je već tradicionalna moto utrka
''Nagrada Križevaca 2010''. Na gradskoj stazi dugačkoj 1500 metara natjecalo se
osamdesetak motociklista u 4 klase i sedam oldtimerskih klasa.
Već 12. po redu, u prosincu prošle godine održan je Malonogometni turnir
''Križevci 2010 - Ožujsko''. Turnir svake godine okuplja sve veći broj ekipa s
eminentnim hrvatskim igračima malog nogometa. U sklopu istog, održan je i 2. turnir
u malom nogometu Križevci 2010 – Voćko, za pionire rođene 1997. i mlađe.
U području športa, rekreacije i tehničke kulture u prošloj godini, osigurana su
sredstva za programe koje su provodile Zajednica športskih udruga, Zajednica
tehničke kulture i udruge koje se bave promicanjem sporta i rekreacije, kao što su
Plesni centar ''Ritam'', Križevačka udruga biciklista, Odred izviđača "Kalnik",
Kinološko društvo, Felinološko društvo, Športsko ribolovni klub Križevci, Društvo za
uzgoj malih životinja i druge udruge.
3.8. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA, CIVILNA ZAŠTITA I JAVNA SIGURNOST
Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti
na području Grada Križevaca ostvaruje se putem Javne vatrogasne postrojbe,
Vatrogasne zajednice Grada Križevaca, Jedinica civilne zaštite te Jedinica Zelene
patrole.
Grad Križevci u svom je proračunu za 2010. godinu osigurao sredstva za
plaće zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe i dio sredstava za materijalne
rashode. Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca u 2010. godini imala je 22
zaposlenih, odnosno 21 gasitelja i 1 spremačicu. Sredstva iz gradskog Proračuna su
doznačavana tijekom godine redovito, sukladno mjesečnim zahtjevima i realizirana
su u cijelosti.
Vatrogasna zajednica Grada Križevaca u svom sastavu ima 32 dobrovoljna
vatrogasna društva. Program rada Vatrogasne zajednice koji se financira iz
sredstava Grada utvrđen je Programom javnih potreba u protupožarnoj zaštiti, civilnoj
zaštiti i javnoj sigurnosti Grada, a financiranje programa vršeno je temeljem zahtjeva
neposredno prije ili nakon izvršenja programa. .
Pored svakodnevnih obaveza, te redovnih godišnjih skupština, dobrovoljna
vatrogasna društva u 2010. godini organizirala su brojne manifestacije i natjecanja
poput ''Natjecanja Vatrogasne zajednice Grada Križevaca'', Općinskog vatrogasnog
natjecanja u Gregurovcu, i ostalih.
Druge po redu, prošle je godine krajem mjeseca svibnja održan Taktičkotehnički zbor vatrogasaca Grada Križevaca u kojem su sudjelovali pripadnici 37
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vatrogasnih društava s područja Koprivničko-križevačke županije. U lipnju prošle
godine, Križevce je posjetila i Kineska delegacija, a kako su posjetioci vezani uz
djelatnost civilne zaštite u Kini, tako im je održana prezentacija rada civilne zaštite i
vatrogasne djelatnosti na području grada. Delegati su posjetili i Javnu vatrogasnu
postrojbu grada Križevaca te se upoznali sa radom postrojbe.
Iz svega naprijed iznesenoga, može se sačiniti pregled planiranih i
ostvarenih programa i sredstava po svim programima javnih potreba, kako slijedi* :
KORISNIK/sveukupno
PREDŠKOLSKI ODGOJ
OSNOVNO OBRAZOVANJE:
SREDNJOŠKOLSKO
I
OSTALO
OBRAZOVANJE:
PROGRAMI U KULTURI:
ŠPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA
KULTURA:
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
PROTUPOŽARNA
I
CIVILNA
ZAŠTITA:
RAZDJEL DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI:

PLANIRANO
01.07.-31.12. 2010.
7.013.757,10
9.147.716,00
925.000,00

OSTVARENO
01.07.-31.12.2010.
6.667.357,20
8.819.505,20
836.061,53

4.508.538,60
1.515.710,00

3.835.786,96
1.512.280,00

1.268.430,00
4.207.930,00

1.236.779,95
4.147.795,60

28.587.081,70

27.055.566,44

*Napomena: Prikazani iznosi sredstava izraženi su u kunama

4. UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI
4.1. URED ZA GOSPODARENJE ENERGIJOM
U sastavu Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti nalazi se Ured
za gospodarenje energijom koji je u 2010. godini:
- izradio registar svih objekata u vlasništvu grada,
- proveo energetske preglede za objekte gradske uprave, Hrvatskog doma,
Dječjeg vrtića i OŠ Vladimir Nazor, o čemu su dobivena izvješća i predana
ravnateljima,
- nominirao dva projekta (rekonstrukcija Sinagoge i izrada studije izvodljivosti
grijanja javnih objekata geotermalnom vodom) prema Fondu za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost,
- sudjelovao u pripremi nominacija prema Fondu za zaštitu okoliša, s Gradskom
knjižnicom "Franjo Marković" za rekonstrukciju i promjenu namjene bivšeg Doma
HV-a u gradsku knjižnicu OEU i Koprivničko-križevačkom županijom za
rekonstrukciju objekta Gimnazije u smislu poboljšanja energetske učinkovitosti
zgrade,
- provodio aktivnosti na uspostavljanju informacijskog sustava za gospodarenje
energijom i to na način da smo u sustav unijeli račune za energente ustanova čiji je
Grad osnivač, za posljednje tri godine. Nastavit će se kontinuirano unošenje
podataka o potrošnji – što nam omogućuje stvarno praćenje potrošnje energenata i
kontrola mjesečnih računa, vršenje usporedbe specifične potrošnje energenata sa
sličnim objektima, te identificiranje i pripremanje projekata iz područja energetske
učinkovitosti.

17

U suradnji s Ministarstvom gospodarstva, radili smo na dobivanju suglasnosti
za istraživanje geotermalnog izvora "Križevčanka- 1" i s tim u svezi smo inicirali
postupak doregistracije Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za poslove istraživanja
i eksploatacije mineralnih sirovina. Trenutno smo u dogovorima s Visokim
gospodarskim učilištem Križevci, koji su gruntovni vlasnik katastarske čestice na kojoj
se nalazi geotermalni izvor, oko načina buduće suradnje.
Prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kandidirali smo
projekt Izrada studije izvodljivosti grijanja javnih objekata geotermalnom vodom,
kojim bismo utvrdili mogućnost grijanja javnih objekata i opravdanost korištenja
geotermalnog izvora za energetske potrebe.
4.2. PROSTORNI PLANOVI
U prostorno-planskoj dokumentaciji Grada, Gradi ima i obvezu izrade planova
nižeg reda, pa je tako pokrenuo izradu Detaljnog plana uređenja "Posrednji put", te
proveo prethodne i javne rasprave te izradio nacrt konačnog prijedloga plana koji će
zbog zakonske regulative biti donesen u 2011. godini. Zbog stalnih promjena stanja
u prostoru te izmjena projekta brze ceste u autocestu A12 moralo se je prići ka
izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Križevaca i Urbanističkog
plana uređenja poslovne zone Gornji Čret a sve vezano za izmjenu prometne
infrastrukture u jednom i drugom planu. Provedene su sve prethodne stručne javne
rasprave te ove izmjene izrađene do nacrta konačnog prijedloga spomenutih
planova.
Izmjenama i dopunama Zakona, Grad je imao potrebu donijeti i uskladiti
potrebne Odluke za lakše funkcioniranje, odnosno lakše provođenje određenih radnji
u prostoru.
U drugoj polovici 2010. godine nominirano je cca 20 projekata za
sufinanciranje objekata kulturne baštine za 2011. godinu. Osim tih djelatnosti u
spomenutoj godini rekonstruirano je 6 projekata koje je sufinanciralo Ministarstvo
kulture ukupne vrijednosti cca 800.000,00 kn (koje će detaljnije biti razrađene u
izviješću o izvršenju upravnog odjela stambeno-komunalnih djelatnosti).
4.3. KOMUNALNO UREĐENJE
U djelokrugu rada, a vezano za kvalitetu života u Gradu Križevcima, naročito
se vodilo računa o održavanju čistoće cesta, nogostupa i trgova, zelenih površina,
javne rasvjete, groblja, održavanju cesta po Mjesnim odborima, kao i unutar granice
samog grada, socijalnoj izgradnji, te održavanju zgrada u vlasništvu grada, zaštiti od
štetočina (glodavaca), higijenskim poslovima i očuvanju okoliša. Na spomenute
aktivnosti utrošeno je cca. 8,7 mil. kn. (iznos će biti detaljnije razrađen u izviješću o
izvršenju programa Upravnog odjela stambeno-komunalnih djelatnosti).
Izražena je stalna aktivnost na suradnji grada i Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost i to na slijedećim programima:
- energetska učinkovitost na javnoj rasvjeti sa učešćem fonda od 38,7%,
- izgradnji 3. kazete komunalnog otpada sa učešćem Fonda od 55%,
Ukupna vrijednost ovih radova iznosi 3 mil. kn.
Osim ovih projekta Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
nominirano je za 2011. godinu dva nova projekta i to:
1. preša za kompresiranje vrijednog otpada,
2. grijanje na biomasu.
U oba slučaja traženo učešće Fonda je 60%.
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Završen je program odvojenog skupljanja otpada, te ujedno i pokrenut na
cijeloj površini Grada Križevaca.
4.4. PROJEKTI IZGRADNJE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROMETNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA
Kao i u svakom obračunskom razdoblju, značajna sredstva izdvojena su za
izgradnju komunalne infrastrukture kao i projektiranju, te je tako izgrađeno:
- cca 1,0 km nogostupa,
- cca 1,5 km cesta,
- novoizgrađeno ili rekonstruirano dvije mrtvačnice,
- stvoreni uvjeti za cca 10 km vodovodne mreže financiranje sredstvima Europske
banke,
- izgrađeno 1,0 km kolektora, te dva sifonska prijelaza i
- u postupku projektiranja nalazi se 7 projekata cestogradnje.
Osim ovih radova iz Programa UO stambeno-komunalnih djelatnosti, na području
Grada Križevaca pokrenula se:
- izrada hidrobloka iznosa cca 1.700.000 kn,
- izrada nadzorno upravljačkog sustava I faza (crpilište Vratno – vodosprema Dedina
– vodosprema Greberanec) iznos cca 650.000 kn
- izrada magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Greberanec – Fodrovec,
- izrađena je projektna dokumentacija s rješavanjem imovinsko—pravnih odnosa na
projektu vodoopskrbe Carevdar - Glogovnica – Voj. Osijek – cca 350.000 kn
- pokrenut je postupak projektiranja odvodnje (aglomeracija) te grupnog vodovoda na
području Grada Kci u ukupnom iznosu ccca 10 mil. kn.
Osim gore navedenih radnji nominirani su i projekti za izgradnju na tzv.
milijardu u Hrvatskim vodama koja će se realizirati u 2011. godini.
Za sve spomenute projekte bilo je potrebno i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
Sa Hrvatskim vodama Grad je aktivno surađivao i na održavanju kanala I.-IV. reda, te
pripadajućih vodnih objekata. Ukupni iznos tih programa je cca 3,0 mil. kn i to na
regulacijama kanala I. i II. reda: Kamešnica, Kalnica, Gunjak, Većeslavec dužine cca
7,0 km, zatim knala III. i IV. reda (jugoistočni dio JLS) dužine cca 20 km.
Od vodnih objekata izgrađen je drveni most u Žibrinovcu, te započeta sanacija
(replika) zaštićenog drvenog mosta na Glogovnici.
Ujedno sanirano je i korito Glogovnice kod Starog mlina.
Grad je imao i suradnju sa hrvatskom elektroprivredom gdje su dogovorene
predradnje na sanaciji elektroenergetskih mreža postavom betonskih stupova, te
zamjenom žica - kablovima te pojedinim rekonstrukcijama energetske kanalizacije
vezano za poboljšanje snabdijevanja električnom energijom. Sve ove radnje vezane
su za buduće projekte u kojima zajednički uvijek sudjeluju Grad, HEP i Komunalno
poduzeće, a povremeno distributer plina, ŽUC, HC, te HT.
Komunalno redarstvo
4.5. KOMUNALNO REDARSTVO
Tijekom spomenutog perioda komunalno redarstvo Grada vršilo je nadzor nad
provedbom gradskih odluka (o komunalnom redu, o nerazvrstanim cestama, o
držanju životinja, dimnjačarskoj službi i td). Osim nadzora nad gradskim odlukama
komunalno redarstvo vršilo je nadzor nad obavljanjem komun. djelatnosti održavanja
čistoća javnih površina, zelenih površina , zajedničkih dijelova groblja i sustava
površinske odvodnje, kao i nadzor nad zimskom službom. Nadzor je vršen po
službenoj dužnosti ili po usmenim i pismenim prijavama MO i građana. Obavljeno je
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ukupno više od 300 nadzora, izdano 87 rješenja. Nadzor se odnosio na uređenje
naselja, korištenje i očuvanje javnih površina (protupravno postavljeni predmeti,
neregistrirani automobili, zaustavljanje i parkiranje na zelenim površinama), uređenje
putnih jaraka i bankina, okresivanje živica i drveća, držanje domaćih životinja,
prodaje robe izvan tržnih prostora i dr. sličnih radnji.
U komunalnom redarstvu radi dva djelatnika koji su osim poslova komunalnog
redarstva zaduženi i za poslove prometnih redara. Kao prometni redari izdali su 261
objavu o počinjenom prekršaju, te izdali 35 obaveznih prekršajnih naloga. U svojoj
djelatnosti veliku zapreku im pričinjava nemogućnost trenutnog dobivanja podataka o
počinitelju prekršaja, odnosno vlasniku vozila. U svojoj djelatnosti prometnih redara,
nisu djelovali samo kao represivni aparat, već i kao odgojno obrazovni.
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ZAVRŠNA RIJEČ
Poštovani predsjedniče Gradskog vijeća, dame i gospodo vijećnici,

GRADONAČELNIK
Branko Hrg v.r.
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