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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 srpanj - prosinac 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 drugu polovicu godine.
AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI
Od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. održano je pet sjednica Kolegija, na kojima se
raspravljalo o ukupno šezdeset i šest točaka (66) dnevnoga reda i na kojima je Gradonačelnik
donio pedeset i osam (58) akata.
Sukladno ovlaštenjima iz članka 27. Statuta Grada Križevaca utvrđena su i Gradskom
vijeću podnesena ukupno 43 prijedloga akata sa sjednica Kolegija, i to kako slijedi:
 na 24. sjednici Kolegija, održanoj 31. 8. 2015. godine, podnesena su 4 prijedloga
 na 25. sjednici Kolegija, održanoj 14. 9. 2015. godine, podneseno je 12 prijedloga
 na 27. sjednici Kolegija, održanoj 1. 12. 2015. godine, podneseno je 5 prijedloga
 na 28. sjednici Kolegija, održanoj 9. 12. 2015. godine, podnesena su 22 prijedloga
Sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i
15/15) i ovlaštenju iz članka 27. Statuta Grada Križevaca, proslijeđeni su na razmatranje i
usvajanje sljedeći prijedlozi:
 Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 2015. godinu,
 Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo
polugodište 2015. godine,
 Prijedlog Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu i Projekcija Proračuna Grada
Križevaca za 2017. i 2018. godinu i
 Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2016. 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 o formiranju nove gradske stambene ulice u Križevcima,
 Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na građevinskom zemljištu na području
gospodarske zone Gornji Čret,
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 Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
organizacije parkiranja na području Grada Križevaca,
 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području
Grada Križevaca,
 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području
Grada Križevaca,
 Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Križevaca,
 Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Križevaca,
 Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava iz socijalne
skrbi Grada Križevaca,
 Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje, održavanje i korištenje sportskih objekata
u vlasništvu Grada Križevaca,
 Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Križevaca,
 Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o parkiranju na području Grada
Križevaca,
 Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti komunalni poslovi za
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih makadamskih cesta i
održavanja nerazvrstanih asfaltnih cesta i
 Prijedlog Odluke o određivanju imena novoformirane ulice na području Grada
Križevaca.
Na temelju odredbe članka 29. Statuta Grada Križevaca, Gradonačelnik je podnio
Gradskom vijeću Izvješće o svojem radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.
godine.
Gradsko vijeće Izvješće je prihvatilo na 18. sjednici, održanoj 22. rujna 2015. godine.
Uz Izvješće o radu gradonačelnika te proračunskih izvještaja, Gradskom vijeću su
upućena sljedeća izvješća:
 Izvješća o ostvarenju financijskih planova osnovnih škola s područja Grada Križevaca,
kojima je Grad Križevci osnivač, za prvo polugodište 2015. godine,
 Izvješća o ostvarenju financijskih planova dječjih vrtića s područja Grada Križevaca za
prvo polugodište 2015.,
 Izvješća o ostvarenju financijskog plana i programa rada ustanova u kulturi na
području Grada Križevaca za prvo polugodište 2015. godine,
 Izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog plana za prvo polugodište 2015.
godine,
 Analiza poslovanja poduzetnika i stanja gospodarstva Grada Križevaca u 2014. godini,
 Izvješća dječjih vrtića o ostvarenju Programa rada u pedagoškoj 2014./15. godini,
 Godišnja izvješća o izvršenju programa rada u školskoj 2014./15. godini osnovnih
škola kojima je Grad osnivač,
 Izvješće o sadašnjem stanju elemenata zaštite od požara u odnosu na Plan zaštite od
požara i tehnološke eksplozije Grada Križevaca i
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 Izvješće o studentskim kreditima Grada Križevaca za akademsku 2014./15. godinu.
Od akata donesenih u skladu sa zakonskim ovlastima izdvajam sljedeće:
 Zaključak o izmjeni Zaključka o utvrđivanju mjerila za stjecanje prava na
besplatnu prehranu učenika u školskim kuhinjama osnovnih škola na području
Grada Križevaca,
 Zaključak o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola i redovnih
studenata s područja Grada Križevaca,
 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja grada Križevaca za javnu raspravu i uvid,
 Plan zimske službe na području Grada Križevaca za sezonu 2015./2016.,
 Zamolbe o korištenju grba Grada Križevaca i
 Zaključak o osiguranju i rasporedu sredstava za poklone djeci povodom sv.
Nikole.
ODOBRENJE ZAHTJEVA IZ DOMENE KULTURE, OBRAZOVANJA,
SPORTA, SOCIJALNE SKRBI
Na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelnik je odobravao
pokroviteljstva prigodom značajnijih manifestacija, dok su iz domene zdravstva i socijalne
skrbi, a prema postojećim gradskim odlukama, doneseni zahtjevi o pomoći.
Sukladno gradskim odlukama, razmatrani su i odobreni zahtjevi udruga i pojedinaca u
kulturi te su usvojeni zaključci 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.
Svaka rodilja na području Grada darivana je prema postojećim gradskim odlukama, a
gradonačelnikovu čestitku, benkicu s gradskim logotipom i odluku o isplati financijskog
dijela dara za rodilje, uručivao je predstavnik Grada prilikom obilaska.
MEDIJSKE AKTIVNOSTI I ODNOSI S JAVNOŠĆU
Informiranje o radu Gradske uprave, odlukama koje se donose te aktivnostima koje se
planiraju i provode, postalo je redoviti dio rada gradonačelnika i njegovih zamjenika.
Kako bi se sve aktivnosti i događanja približili građanima i javnosti, vodila se
transparentna politika suradnje s medijima, udrugama i građanima.
Sve odluke važne za Grad i građane objavljivale su se u medijima i na službenoj
gradskoj stranici, a gradonačelnik je redovito odgovarao i na novinarske upite, kao i na upite
građana.
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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 im je omogućeno da izravno pitaju predstavnike
izvršne vlasti sve što ih zanima.
Gradonačelnik je povremeno sudjelovao i u drugim radijskim i televizijskim
emisijama te je davao intervjue za tiskane i elektroničke medije. U emisiji Radio Koprivnice
gostovao je dva puta mjesečno, jednako kao i na Radiju Kaj te na BBR-u.
Službena web stranica Grada, kao i priopćenja iz Ureda gradonačelnika, također su bili
alati za redovitu komunikaciju s javnošću.
Na sjednice Kolegija pozivani su mediji kako bi im se približio rad Gradske uprave,
njezinih zaposlenika i dužnosnika, a otvorene za medije bile su i sjednice Gradskog vijeća, na
kojima je gradonačelnik također odgovarao na upite gradskih vijećnika.
Gradonačelnik je primao građane u svom uredu, bio je dostupan za telefonske
razgovore ili komunikaciju putem e-maila.
U 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, obveze vezane uz
informiranje, susrete i sastanke s građanima, kao i ostale aktivnosti, odrađivali su i njegovi
zamjenici Tomislav Katanović i Ivan Vuk.
PRIJEMI
Od mjeseca srpnja do kraja 2015. godine, gradonačelnik je održao nekoliko prijema od
kojih izdvajam sljedeće prijeme:
 za učenike osnovnih i srednjih škola, sudionike državnih natjecanja koji su na
državnim natjecanjima u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje, osvojili jedno
od prva tri mjesta,
 u povodu Dana dobrovoljnih darivatelja krvi održan je prijem za darivatelje,
 u povodu Dana policije prijem za policijske djelatnike i
 u povodu Dana vatrogasaca održan je prijem za vatrogasce.
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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.
Sastanci i aktivnosti vezane uz gospodarstvo
Gradonačelnik se sastajao s poduzetnicima i gospodarstvenicima, kako s područja
Grada Križevaca, tako i iz Hrvatske te inozemstva.
Redoviti su postali sastanci s križevačkim poduzetnicima, kojima je gradonačelnik
predstavio nekoliko infrastrukturnih i gospodarskih projekata koji su u tijeku, a upoznati su i s
gradskim programima za gospodarstvo, poput kreditne linije "Križevački poduzetnik" i
"Kreditom do uspjeha" te subvencioniranja nabavke strojeva, opreme, pomoći kod novih
zapošljavanja, nastupa na sajmovima i sl. Ovo su posebno vrijedni poticaji za male
poduzetnike i obrtnike koji se još nose s posljedicama krize.
Poduzetnička zona Gornji Čret, nakon brojnih razgovora, prezentacija i lobiranja
gradonačelnika i njegovih suradnika, postaje prepoznatljiva kao mjesto povoljnih ulaganja te
se sve više popunjava.
Potpisivanjem ugovora započela je izgradnja "Tehnološkog parka i razvojnog centra
Križevci", a ugovore su potpisali gradonačelnik Branko Hrg, u ime Grada Križevaca kao
investitora, te gospodin Krešimir Petek u ime izvođača radova, ELEKTROCENTRA PETEK.
Gradonačelnik je potpisao i Pismo namjere o sudjelovanju u pripremi i uspostavi
Konjičkog razvojno-edukativno-sportskog središta Križevci (KoRESS-Križevci). Riječ je o
projektu uspostave razvojno-edukativnog središta za konjogojstvo u Križevcima, u kojem kao
partneri sudjeluju Grad Križevci, Hrvatska poljoprivredna agencija, Hrvatski konjički savez,
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima i Srednja gospodarska škola u Križevcima
Sastanci s ministrima, zamjenicima, saborskim zastupnicima, predstavnicima
Vlade
Gradonačelnik se sastajao i s ministrima, zamjenicima ministara, saborskim
zastupnicima, predsjednicom Republike, razmjenjujući mišljenja i stavove te nastojeći utjecati
na donošenje odluka važnih za križevački kraj.
Kao zastupnik u Hrvatskom saboru, gradonačelnik je upozoravao na probleme
stanovnika ovoga kraja, kako izravno na sjednicama tako i postavljajući pisana pitanja Vladi i
resornim ministrima o važnijim problemima.
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Sastanci u Hrvatskim vodama
Gradonačelnik je u Zagrebu prisustvovao sastancima s direktorom Hrvatskih voda,
nastojeći upozoriti na nemogućnost dobivanja financijskih sredstva zbog tužbe načelnika
Općine Kalnik na prijedlog izdvajanja vodne djelatnosti iz ostalih komunalnih djelatnosti.
Također je bilo razgovora vezanih uz poplave te napredak radova na čišćenju i produbljivanju
kanala.
Sastanci u Hrvatskim cestama
Gradonačelnik Grada Križevaca Branko Hrg, zbog učestalih pitanja i pritisaka javnosti
vezanih uz dovršetak obnove Koprivničke ulice u Križevcima, održao je u kolovozu
konferenciju za novinare, na kojoj su u ime investitora, Hrvatskih cesta, bili direktor sektora
za održavanje Josip Škorić i Stjepan Marković iz Poslovne jedinice Varaždin. Nakon pritiska,
cesta je konačno završena.
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.
Posebno intenzivni bili su kontakti sa županom Darko Korenom kao i njegovim
suradnicima i županijskim službama.
Gradonačelnik i župan potpisali su Ugovor o međusobnim odnosima Grada i Županije u
sufinanciranju troškova smještaja korisnika s područja Grada Križevaca u privatne ustanove
socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe u 2015. godini, prema kojem je svaki korisnik
smješten u jednu od tri ustanove za starije i nemoćne osobe s područja Grada Križevaca
mogao ostvariti pravo na subvenciju. To je novi projekt kojim se širi program brige o starijim
i nemoćnim osobama na području Grada.
Nastavljena je i dobra praksa susreta gradonačelnika te njegovanja kulturne, turističke i
gospodarske suradnje s predstavnicima gradova prijatelja iz Hrvatske i inozemstva.
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
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posjećivanja dječjih vrtića, škola, ustanova kako bi se informirao o programima, aktivnostima
i radovima na svim objektima u vlasništvu Grada.
U povodu božićnih blagdana, gradonačelnik je, već tradicionalno, posjetio križevačku djecu i
darivao ih.
Kao predsjednik Turističke zajednice Grada, gradonačelnik je sazivao sjednice Turističkog
vijeća, kojima je po gradonačelnikovom ovlaštenju prisustvovao zamjenik gradonačelnika
Tomislav Katanović.
Gradonačelnik je prisustvovao sjednicama Gospodarskog vijeća i sjednicama Udruge
gradova, na kojima se raspravljalo o važnim zakonima i propisima koji se donose i
neposredno utječu na rad jedinica lokalnih samouprava, dovodeći ih posljednje dvije godine u
težak položaj, smanjenjem izvornih sredstava lokalnih proračuna.
Udruženje obrtnika Križevci obilježio je 50 godina djelovanja, a proslavi tog važnog
datuma prisustvovao je i gradonačelnik.
U povodu 100. obljetnice dolaska grkokatoličkih sestara Reda svetog Bazilija
Velikoga iz ondašnje Galicije, današnje Zapadne Ukrajine, u Križevce, održana je proslava
tog jubileja kojoj je prisustvovao i gradonačelnik.
Obilježena je i 24. obljetnica oslobađanja križevačke vojarne i Dana križevačkih
branitelja te je održana promocija knjige "Braniteljsko zajedništvo putokaz hrvatskoga
dostojanstva".
U Velikom Ravnu održano je natjecanje vatrogasaca Vatrogasne zajednica Grada
Križevaca, a u Križevcima Županijsko vatrogasno natjecanje. Na oba je natjecanja bio i
gradonačelnik Branko Hrg.
U Križevcima je održana 3. državna izložba izvornih pasmina peradi, a na otvorenju,
okupljenima iz cijele Hrvatske, obratio se i gradonačelnik.
U proteklih šest mjeseci intenzivno se radilo na školskim objektima i ostalim gradskim
objektima, kao i infrastrukturi. Tako je dovršena rekonstrukcija krovišta Hrvatskog doma u
Križevcima i radovi na preuređenju novih prostora Glazbene škole.
Obnovljena je Potočka ulica i to u suradnji Grada, Županijske uprave za ceste i
Komunalnog poduzeća Križevci, a radovi su započeli u Istarskoj ulici. Sve spomenuto obišao
je gradonačelnik, kako tijekom izvođenja radova, tako i po njihovom završetku.
Krajem 2015. i službeno je završio projekt "BA Biking", u sklopu kojeg su izgrađene
biciklističke staze, obnovljeno parkiralište, izgrađeni vidikovci i modernizirana cesta prema
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Ratarni. Gradonačelnik je prvo otvorio biciklističke staze u Križevcima, a zatim je sudjelovao
i na završnici projekta u Balatonszemesu.
Povodom obilježavanja 25 godina Interrega (europskih programa koji potiču suradnju
između država članica Europske unije i susjednih zemalja s ciljem jačanja gospodarske,
socijalne i teritorijalne kohezije) u Luxembourgu je 15.-16. rujna 2015. godine održana
konferencija na kojoj je predstavljeno 5 najboljih projekata europske suradnje u posljednjih
25 godina. Projekt ''Prekogranične vinske ceste'', koji je Grad Križevci, kao glavni korisnik,
provodio od 1. veljače 2013. do 31. siječnja 2014. godine u suradnji s Vinskom cestom PecsMecsek i Udrugom vinskih podruma Mecsek, jedan je od natječajem odabranih 5
najuspješnijih projekata.
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ZAVRŠNA RIJEČ
Poštovane vijećnice i vijećnici,
Izvješće koje je pred vama rezultat je moje zakonske obaveze kao gradonačelnika da
ga podnesem predsjedniku i članovima Gradskog vijeća, ali ono je rezultat i moje želje da vas
ukratko obavijestim o aktivnostima s kojima se na svakodnevnoj razini bavim kao
gradonačelnik.
Nakon više od 15 godina obavljanja ove dužnosti, moram reći kako ovaj posao postaje
sve zahtjevniji jer su potrebe sve veće, a izvorni prihodi sve manji pa sredstva za ulaganja i
razvoj tražimo, i srećom dobivamo, iz Europskih fondova.
Upravo na taj način, prošle je godine završen još jedan vrijedan projekt biciklističkih
staza, a drugi, onaj Razvojnog centra i Tehnološkog parka, upravo je u punom zamahu.
Uspjeh je to cijelog mojeg tima, svih mojih suradnika i gradskih djelatnika, jer nemojmo
zaboraviti da imamo jednu od najmanjih gradskih uprava kada je riječ o broj zaposlenih na
broj stanovnika, ali uspjeh je to i svih vas, vijećnika, koji dizanjem ruku u ovoj vijećnici
omogućujete da se ovakvi projekti započnu i realiziraju.
Ulice, vodovodi, kanalizacije, ceste, poduzetnička infrastruktura izuzetno su važni za
život jednog grada, no ono što čini razliku je društvena nadogradnja, rodiljne naknade,
studentski krediti – stipendije, sufinanciranje smještaja za naše sugrađane treće životne dobi,
sufinanciranje vrtića, nagrađivanje najboljih učenika i darivanje vrtićanaca.
Sve moje aktivnosti usmjerene su prema dobrobiti ovog grada i njegovih građana te
vas pozivam da zajedno radimo, gradimo i stvaramo jer, iako su nam mišljenja i metode
drugačije, cilj nam je zajednički.
Hvala vam na podršci, ali i na konstruktivnim kritikama i dobrim prijedlozima koji nas
tjeraju da se preispitujemo i budemo još efikasniji i bolji.

GRADONAČELNIK
Branko Hrg v.r.
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