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Uvod
Sukladno Zakonu o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i
statutarnim odredbama Grada, gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću polugodišnje Izvješće
o svom radu za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine.
Gradonačelnik svoju funkciju obavlja volonterski, bez ikakve naknade, a Izvješće se u
svom prvom djelu bavi aktivnostima gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti u kojem
možete pronaći informacije o broju održanih sjednica Kolegija te o aktima upućenim
Gradskom vijeću.
Drugi dio izvješća obuhvaća medijske aktivnosti, sastanke i druge aktivnosti
gradonačelnika vezane za prvu polovicu godine.
Aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti
Od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. održano je šest sjednica Kolegija, na kojima se
raspravljalo o ukupno 38 točaka dnevnoga reda i na kojima je Gradonačelnik donio 42 akta.
Sukladno ovlaštenjima iz članka 27. Statuta Grada Križevaca utvrđeno je i Gradskom
vijeću podneseno ukupno 27 prijedloga akata sa sjednica kolegija i to kako slijedi:
 na 18. sjednici Kolegija, održanoj 13. 1. 2015. godine, podnesen je 1 prijedlog
 na 19. sjednici Kolegija, održanoj 23. 2. 2015. godine, podnesena su 4 prijedloga
 na 20. sjednici Kolegija, održanoj 9. 3. 2015. godine, podneseno je 10 prijedloga
 na 21. sjednici Kolegija, održanoj 17. 4. 2015. godine, podnesena su 3 prijedloga
 na 22. sjednici Kolegija, održanoj 8. 6. 2015. godine, podnesena su 2 prijedloga
 na 23. sjednici Kolegija, održanoj 15. 6. 2015. godine, podneseno je 7 prijedloga
Sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i
15/15) i ovlaštenju iz članka 27. Statuta Grada Križevaca proslijeđen je na razmatranje i
usvajanje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu.
Značajno je istaknuti i sljedeće prijedloge koje je Gradonačelnik utvrdio ili uputio
Gradskom vijeću, a koji se odnose na uređivanje različitih područja unutar samoupravnog
djelokruga Grada Križevaca kao jedinice lokalne samouprave:
 Prijedlog Programa u gospodarstvu za 2015. godinu,
 Prijedlog za pokretanje i provođenje otvorenog postupka javne nabave male
vrijednosti za nabavu intelektualnih usluga potrebnih za uspješno funkcioniranje
Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci,
 Prijedlog za pokretanje i provođenje otvorenog postupka javne nabave male
vrijednosti za nabavu usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom i dogradnjom
Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci,
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 Prijedlog Odluke o pokretanju postupka i imenovanju ovlaštenih predstavnika
otvorenog postupka bagatelne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije zgrade 1 u
Cubincu (kuća u nizu s tri stana),
 Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova smještaja u privatne ustanove socijalne
skrbi za starije i nemoćne osobe sa sjedištem na području Grada Križevaca,
 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava iz socijalne
skrbi Grada Križevaca,
 Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Križevaca,
 Prijedlog Odluke o načinu raspolaganja komanditnim ulogom u VISIA CROATICA
d.o.o. k.d. i
 Prijedlog Odluke o kupnji poslovnih udjela u društvu Radio Križevci d.o.o.
Na temelju odredbe članka 29. Statuta Grada Križevaca, Gradonačelnik je podnio
Gradskom vijeću Izvješće o svojem radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014.
godine.
Gradsko vijeće Izvješće je prihvatilo na 15. sjednici, održanoj 18. ožujka 2015.
godine.
Uz Izvješće o radu gradonačelnika te proračunskih izvještaja, Gradskom vijeću su
upućena sljedeća izviješća:
 Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2014. godinu Križevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. Križevci,
 Izvješće o gospodarenju otpadom za 2014. godinu Komunalnog poduzeća d.o.o.
Križevci,
 Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje I. – XII. 2014. i
plana provođenja strategije za 2015. godinu,
 Izvješće o ostvarenju financijskih planova osnovnih škola s područja Grada Križevaca
za 2014. godinu,
 Izvješće o ostvarenju financijskih planova dječjih vrtića s područja Grada Križevaca za
2014. godinu,
 Izvješće o ostvarenju financijskog plana i programa rada ustanova u kulturi na
području Grada Križevaca za 2014. godine,
 Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2014. godinu: Javne
vatrogasne postrojbe Križevci, Vatrogasne zajednice Grada Križevaca, Zajednice
športskih udruga Grada Križevaca, Zajednice tehničke kulture Križevci, Gradskog
društva Crvenog križa,
 Izvješće o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu
Križevcima za 2014. godinu,
 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Gradu
Križevaca u 2014. godini i
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 Izvješće o izvršenju Programa uređenja prostora na području Grada Križevaca za
2014. godinu.
Od akata donesenih u skladu sa zakonskim ovlastima izdvajam sljedeće:
 Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Križevaca,
 Odluku o izmjeni Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti,
 Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih
tijela Grada Križevaca za 2015. godinu,
 Plan nabave za 2015. godinu,
 Program provođenja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Grada Križevaca za 2015 godinu,
 Provedbeni plan obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti za područje Grada Križevaca za 2015. godinu,
 Zaključak 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 2015. godini,
 Zaključak o dodjeli zahvalnice gradonačelnika Grada Križevaca,
 Zaključak o pristupanju programu "Kreditom do uspjeha 2014." mjera 1. – "Kreditom
do konkurentnosti" Ministarstva poduzetništva i obrta i Koprivničko – križevčake
županije i
 Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnih škola u 2015. godini, nad kojima osnivačka prava ima Grad Križevci.
Odobrenje zahtjeva iz domene kulture, obrazovanja, sporta, socijalne skrbi
Gradonačelnik je sukladno gradskim odlukama, u izvještajnom razdoblju odobrio
zahtjeve udruga i pojedinaca u kulturi i donio zaključke o financijskoj pomoći iz domene
kulture, obrazovanja i sporta, prije svega kao pomoć sugrađanima i udrugama koje su
prisustvovale na važnim natjecanjima, predstavljajući na taj način i grad Križevce.
Na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti odobravao je pokroviteljstva
prigodom značajnijih manifestacija, dok su iz domene zdravstva i socijalne skrbi, a prema
postojećim gradskim odlukama, također doneseni zahtjevi o pomoći.
Gradonačelnik je i dalje svakoj rodilji s područja Grada, čestitkom upućivao najbolje
želje za dolazak novog člana, a prilikom obilaska, predstavnik Grada je donosio je i benkicu s
gradskim logotipom te odluku o isplati financijskog dijela dara za rodilje.
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1.2. MEDIJSKE AKTIVNOSTI I ODNOSI S JAVNOŠĆU
U cilju redovitog informiranja javnosti i transparentnost rada gradonačelnika, njegovih
zamjenika i gradskih službenika, sve odluke važne za Grad i građane redovito su se
objavljivale u medijima i na službenoj gradskoj stranici.
Gradonačelnik ili njegovi zamjenici: Tomislav Katanović i Ivan Vuk, ponedjeljkom su
redovito sudjelovali u kontakt emisiji na Radio Križevcima te je na taj način zadržan
neposredan kontakt s građanima, budući da su oni mogli izravno postavljati pitanja o svemu
što ih je zanimalo.
Gradonačelnik je sudjelovao i u drugim radio emisijama, dva puta mjesečno gostovao
je u informativnoj emisiji Radio Koprivnice, dva puta mjesečno gostovao na Radiju Kaj te na
BBR radiju, a povremeno su to odrađivali i zamjenici gradonačelnika. Uz spomenuto, važnija
događanja bila su popraćena na televiziji, objavama u tiskanim medijima, na službenoj web
stranici Grada ili kroz objavu priopćenja odaslanih iz Ureda gradonačelnika.
Gradonačelnik je dobivao te ažurno odgovarao na sva novinarska pitanja.
Nastavljena je i praksa da sjednice Kolegija budu otvorene za medije, jednako kao i
sjednice Gradskog vijeća, što je omogućio uvid u način donošenja odluka i njihov sadržaj te je
na taj način zadržana transparentnost rada gradske uprave.
Gradonačelnik je bio redovito dostupni za razgovore s građanima bilo telefonski,
putem e-maila ili osobno, primajući ih u svojim uredima ili pismeno dostavljajući odgovore
na postavljene upite.
U prvih šest mjeseci održano je i niz protokolarnih aktivnosti vezanih uz razne
manifestacije, ali i sastanke s predstavnicima državne vlasti, županija, gradova i općina te je
većina tih događanja i sastanaka bila i medijski popraćena.
Osim gradonačelnika koji tu funkciju obavlja kao volonter, obaveze vezane uz
informiranje, susrete i sastanke s građanima, kao i ostale aktivnosti, odrađivali su i njegovi
zamjenici Tomislav Katanović i Ivan Vuk.
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1.3. PRIJEMI
Gradonačelnik je u prvoj polovici 2015. godine održao nekoliko prijema, od kojih
ističemo:
- Godišnji prijem za svećenike i časne sestre sa šireg križevačkog područja,
- U povodu dana sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca te u Mjesecu borbe protiv požara,
održan je prijem za vatrogasce,
- Prijem za studente u povodu svečanog potpisivanja Ugovora o načinu i uvjetima
ostvarivanja prava studenata na povrat otplaćenih rata studentskog kredita,
- U povodu Međunarodnog dana Crvenoga križa priređen je prijem za djelatnike,
aktiviste i volontere Gradskog društva Crvenog križa,
- Održan je prijem za učenike, sudionike državnih natjecanja koji su se natjecali u
organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i
obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje, u školskoj 2014./2015. godini, a
koji su osvojili jedno od prva tri mjesta,
- Upriličen je prijem za učenike osnovnih i srednjih škola na području Grada koji su
svoje cjelokupno osnovnoškolsko odnosno srednjoškolsko obrazovanje završili s
odličnim uspjehom.
- Održan je i prijem za novinare kako bi im zahvalio za praćenje događanja na području
Grada Križevaca
- Gradonačelnik je održao i prijem za polaznike Škole za strane jezike "Nika" koji su
predstavljali Hrvatsku i ovaj dio Europe na natjecanju u Italiji

1.4. SASTANCI I OSTALE AKTIVNOSTI
U izvještajnih šest mjeseci gradonačelnik je imao veliki broj aktivnosti, sastanaka i
razgovora s predstavnicima državne vlasti, institucija, predstavnicima regionalnih i lokalnih
samouprava, poduzetnicima, građanima i to na svakodnevnoj bazi.

1.4.1. Sastanci i aktivnosti vezane uz gospodarstvo
Gradonačelnik se sastajao s poduzetnicima i gospodarstvenicima, kako s područja
Grada Križevaca tako i iz Hrvatske te inozemstva, stavivši naglasak upravo na te aktivnosti.
Nastavljeni su razgovori i susreti s lokalnim poduzetnicima na kojima su sudjelovali
gradonačelnik i njegov zamjenik Tomislav Katanović, a prema potrebama i zahtjevima
poduzetnika, i ostali gosti.
Rezultat te pojačane aktivnosti je punjenje Poduzetničke zone Gornji Čret, za koju
poduzetnici pokazuju sve više interesa.

7

Kada je riječ o gospodarstvu, posebice onih koji su najosjetljiviji na krizu, a to su mali
poduzetnici i dalje su im se subvencionirale kamate na poduzetničke kredite.
1.4.2. Sastanci s ministrima, zamjenicima, saborskim zastupnicima,
predstavnicima vlade
Gradonačelnik se sastajao i s ministrima, zamjenicima, saborskim zastupnicima kako bi
potaknuo rješavanje pitanja važnih za križevački kraj.
Tako je gradonačelnik imao česte kontakte s brojnim ministarstvima, s vodećim ljudima
državnih i županijskih institucija kako bi dobio uvid u planirane projekte i aktivnosti koje se
tiču ovog područja, kao što je, između ostaloga, izgradnja vodovodne i prometne
infrastrukture.
Svoju ulogu zastupnika u Hrvatskom saboru, gradonačelnik je također koristio kako bi
upozorio na probleme stanovnika ovoga kraja. Kroz formalne i neformalne sastanke i
razgovore sa saborskim zastupnicima, kao i na sjednicama i zasjedanjima nastojao je ukazati
na loše strane provedbe pojedinih zakona i odluka u praksi, a koje često puta svoj učinak
imaju izravno i na grad Križevce i njegove stanovnike.
Gradonačelnik je tako u svojoj ulozi saborskog zastupnika postavljao pitanja Vladi i
resornim ministrima o važnijim pitanjima za ovaj kraj.
Tako je pitao kako i iz kojih sredstava će se u 2015. godini financirati građenje i
održavanje javnih cesta kojima upravljaju Županijske uprave za ceste kao i što će biti sa
započetim projektima za koje su provedeni obzirom na promjenu Pravilnika o rasporedu
sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskih uprava za ceste za
2015., od 30.03.2015. godine. Izmjenom gore navedenog Pravilnika Županijskim upravama
za ceste oduzeto je novih 102 milijuna kuna, a što će se negativno odraziti i na mnoge ceste na
području Grada Križevaca.
Na sjednici Gradskog vijeća grada Križevaca postavljeno je vijećničko pitanje o
završetku uređenja upravne zgrade HPA u Križevačkoj Poljani, čije je uređenje započela HPA
pred nekoliko godina pa je i to pitanje upućeno Vladi, a odgovor je bio da za sad nema
sredstava za dovršetak.
Gradonačelnik je ministru postavio i pitanje o završetku izgradnja 1. faze ceste A12 (DC
10) Gradec-Križevci te kada će započeti izgradnja 2. faze DC 10 Križevci-Kloštar
Vojakovački i nastavak prema Koprivnici kako bi se Zagreb povezao s županijskim središtem
i učinio dostupnijim i stanovnicima tog dijela Županije. Odgovoreno je da je planirani rok
dovršetka svih radova i puštanje u promet dionice do Križevaca predviđen do kraja 2015.
godine.
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Vezano uz 2. fazu izgradnje, rečeno je da je u tijeku je postupak izmjene lokacijske
dozvole za predmetnu građevinu. Po dobivanju projektne dokumentacije koja se odnosi na
napravljenu izmjenu lokacijske dozvole društvo Hrvatske ceste d.o.o. započet će s postupkom
pripreme projektnog zadatka za izradu glavnog projekta u cilju ishođenje građevinske
dozvole.
Gradonačelnik je postavio i pitanje o reorganizaciji sustava Porezne uprave u
Područnom uredu Sjeverna Hrvatska, po kojoj su ustrojene Ispostava Koprivnica i Đurđevac,
a ukinuta Ispostava Križevci, zatraživši da se jasno kažu kriteriji zbog kojih su to stanovnici
ovog kraja ostali bez Ispostave, a odgovor je glasio kako promjena statusa nekadašnje
ispostave neće negativno odraziti na kvalitetu i dostupnost usluge.
Također je od Ministarstva financija zatraženo da se iznesu kriteriji po kojima je Grad
Križevci, grad s najviše blokiranih građana, a iz odgovora je vidljivo da situacija nije takva
kako se dalo „zaključiti iz šturo prenesenih informacija u medijima, već je to grad s najvećim
udjelom blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva. Od ukupno 2.646
blokiranih građana Grada Križevaca, njih oko 1.520 ima dug prema državnom proračunu u
iznosu od 32,8 milijuna kuna. Nadalje, 580 građana ima dug prema JLP(R)S u iznosu od 2,9
milijuna kuna, a prema svim ostalim vjerovnicima dug ima 2.054 građana, u iznosu od 191,1
milijuna kuna. Napominje se kako jedan građanin može imati dug prema jednom ili više
vjerovnika.“ stoji u odgovoru.
1.4.3. Sastanci u Hrvatskim vodama
Gradonačelnik je u Zagrebu prisustvovao sastancima s direktorom Hrvatskih voda.
Zakonom o vodama, njegovim izmjenama i dopunama sva su komunalna društva morala
izdvojiti vodnu djelatnost iz ostalih komunalnih djelatnosti pa tako i Komunalno poduzeće
Križevci d.o.o. Kako se jedan od suosnivača, Općina Kalnik nije složila s predloženim
modelom razdvajanja tvrtke te je proces završio na sudu, nastale su određene poteškoće u
dobivanju sredstava za zacrtane projekte vodoopskrbe i odvodnje pa se nastojalo naći rješenje
za ovu situaciju.
Također je bilo nekoliko razgovora vezanih uz poplave koje su zadesile krajem prošle
godine dio grada, a kako se više takvi nemili događaji ne bi ponovili ili bi bili sa znatno
manjim posljedicama, dogovoreno je čišćenje i produbljivanje kanala na cijelom vodotoku,
posebice na kritičnim dijelovima.
1.4.4. Sastanci s predsjednicom Republike
Gradonačelnik je prisustvovao sastancima s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović
koji su održani u njezinom Uredu, a predsjednica je prisustvovala i otvorenju knjižnice te
svečanoj sjednici u povodu Dana Grada Križevaca.
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1.4.5. Sastanci s županima, gradonačelnicima i načelnicima
Gradonačelnik je održavao sastanke s gradonačelnicima, načelnicima te ostalim
predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave kako bi se razmatrali slični problemi
te razmjenjivala iskustva u funkcioniranju jedinica lokalne samouprave. Grad Križevci je
često na tim sastancima bio razmatran i kao primjer dobre prakse naročito kada je u pitanju
korištenje EU fondova, programa energetske učinkovitosti ili uspješnog gospodarenja
otpadom.
Posebno je dobra suradnja bila sa županom Koprivničko-križevačke županije Darkom
Korenom, njegovim zamjenicima i ostalim suradnicima, s kojima su, osim službenih
sastanaka u Koprivnici i Križevcima, održavani kontakti na svakodnevnoj bazi, a vezani uz
projekte Grada i čitavog križevačkog kraja.
Nastavljena je i dobra praksa susreta gradonačelnika te njegovanja kulturne, turističke i
gospodarske suradnje s predstavnicima gradova prijatelja iz Hrvatske i inozemstva.
1.5. AKTIVNOSTI NA PODRUČJU GRADA
Gradonačelnik je održavao sastanke s ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova,
ustanova u kulturi kao i sastanke i razgovore s predstavnicima udruga, braniteljima i osobama
s invaliditetom.
Uz već nabrojene aktivnosti, gradonačelnik je prisustvovao kulturnim, vjerskim,
društvenim, sportskim događanjima, izložbama, koncertima, a nastavio je i praksu
posjećivanja Dječjih vrtića, škola, ustanova kako bi se informirao o programima, aktivnostima
i radovima na svim objektima u vlasništvu Grada.
Gradonačelnik je prisustvovao i skupštinama DVD-a, kao i svih ostalih udruga i
društava koji djeluju na području Grada Križevaca.
Povodom Uskrsnih blagdana, gradonačelnik je već tradicionalno posjetio sve dječje
vrtiće, darujući mališane slatkišima.
Po ovlaštenju gradonačelnika, kao predsjednika Turističke zajednice, zamjenik
Tomislav Katanović, održavao je sjednice Turističkog vijeća, Vijeća za prevenciju Grada, a u
slučaju spriječenosti gradonačelnika, prisustvovao i sjednicama Gospodarskog vijeća.
Kao predsjednik Skupštine Komunalnog poduzeća, gradonačelnik je sazivao sjednice
Komunalnog, a na kojima se raspravljalo kako o poslovanju Društva tako i o problemima koji
su nastali zbog nemogućnosti razdvajanja.
Gradonačelnik je prisustvovao i otvorenju Doma za starije i nemoćne, zatim otvorenju
obnovljenog Veterinarskog zavoda u Križevcima, kao i novog pogona tvrtke FRIŠ u Cubincu.
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Na poziv biskupa Bjelovarsko-križevačke biskupije Vjekoslava Huzjaka, prisustvovao
je i obilježavanju 5. godišnjice od osnivanja biskupije, a u sklopu proslave organizirano je i
hodočašće naših vatrogasaca u Bjelovar.
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ZAVRŠNA RIJEČ
Poštovani predsjedniče Gradskog vijeća, gospođe i gospodo vijećnici,

Sukladno Zakonu i njegovim odrednicama, pred vama je još jedno Izvješće o radu
Gradonačelnika.
Iako me se često pa i ovdje, u Vijeću, prozivalo kako svoje funkcije predsjednika i
saborskog zastupnika obnašam na štetu svoje funkcije gradonačelnika, mogu reći kako je
situacija upravo obrnuta jer sve što radim, u bilo koji ulozi, radim na dobro ovom kraju i
njegovim stanovnicima. To možete vidjeti i po sastancima koje sam održavao sa
predstavnicima državne, regionalne i lokalne vlasti, kao i po pitanjima koje sam, koristeći se
pravom saborskog zastupnika, uputio prema Vladi, ministrima i državnim institucijama.
Podsjećam vas da sve ovo radim besplatno jer svoju funkciju gradonačelnika obavljam
volonterski.
Vjerujem kako je i sve to doprinijelo da je danas pred otvorenjem brza cesta do
Križevaca, a usprkos sve težoj situaciji kada je riječ o priljevu novaca u gradski proračun te
nerazumnim zakonima i izmjenama zbog čega samo, što vi vijećnici dobro znate, ostali bez
znatnog dijela prihoda, u Križevcima se i dalje odvijaju značajne investicije, neke iz državnih
izvora, neke iz europskih, a neke od samih privatnih poduzetnika. Danas Križevci prednjače
među gradovima kada je riječ o milijunskim infrastrukturnim projektima, a u Poduzetničku
zonu Gornji Čret stiglo je već pet poduzetnika te interes za ulaganje postoji i dalje. Upravo je
to snaga koja pokreće grad, potiče nova zapošljavanja i daje novi zamah gospodarstvu.
Ovo su razdoblje obilježili otvorenje Gradske knjižnice, Doma za starije i nemoćne,
pokretanje postupaka vezanih uz radove na biciklističkim stazama te Razvojnom centru i
tehnološkom parku kao i obnova Koprivničke ulice.
Grad ima najveći proračun od kada postoji kao jedinica lokalne samouprave, a
polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo polugodište 2015.
godine, pokazao je kako je Grad u prvih šest mjeseci ostvario prihode koji iznose 30.500.037
kuna te je ostvaren višak prihoda za to razdoblje u iznosu od 3.456.860 kuna. Sve je to u
skladu s donesenim mjerama uštede koje se planski provode.
Proračun je osnovni dokument Grada u kojem sve lijepo piše, sve je izračunato i
planirano, no papir trpi sve. U realnosti, mnogo se toga neplaniranog dogodi, nešto iz
objektivnih razloga, a nešto jednostavno ni ne možete planirati. Ne možete planirati da će neki
sportaš ili učenik postići izvrstan uspjeh na natjecanju te je pravedno da mu Grad kojeg
svojim imenom i uspjehom promovira, pripomogne, barem u dijelu troškova koje ima.
Ne možete planirati niti da će se netko razboljeti ili će ga zadesiti neka nesreća pa će mu se
Grad također naći pri ruci. Odluke su to koje svakodnevno donosim i ne smatram ih ništa
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manje važnima od onih o izgradnji ceste, pruge ili vodovoda. Ne zaboravimo, da smo svi mi
ovdje zbog ljudi, onih koji su nas birali i kojima samo dužni pomoći.
Ponosan sam da i ovaj put mogu reći da zahvaljujući značajnom angažmanu gradskih
službenika, dobrim idejama i projektima te predanom radu, i dalje slovimo za jedan od boljih
Gradova i boljih gradskih uprava u Hrvatskoj.
Poštovane vijećnice i vijećnici, prihvaćam svaku konstruktivnu kritiku i prijedlog koja
dolazi od vas, ukoliko ona nema za svrhu samo praznu političku ili osobnu promociju, već
istinsku želju da našim građanima bude bolje te vas pozivam na suradnju i u ovom Vijeću i
izvan njega.

GRADONAČELNIK
Branko Hrg v.r.

13

