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UVOD
Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i
statutarnim odredbama Grada, gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću polugodišnje Izvješće
o svom radu za razdoblje siječanj - lipanj 2016. 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 2016. održano je 5 sjednica Kolegija, na kojima se
raspravljalo o ukupno 46 točaka dnevnoga reda i na kojima je Gradonačelnik donio 53 akta.
Sukladno ovlaštenjima iz članka 27. Statuta Grada Križevaca utvrđena je i Gradskom
vijeću podneseno ukupno 28 prijedloga akata sa sjednica Kolegija i to kako slijedi:
 na 30. sjednici Kolegija, održanoj 7. 3. 2016. godine, podneseno je 12 prijedloga
 na 31. sjednici Kolegija, održanoj 23. 5. 2016. godine, podneseno je 7 prijedloga
 na 32. sjednici Kolegija, održanoj 13. 6. 2016. godine, podneseno je 5 prijedloga
 na 33. sjednici Kolegija, održanoj 29. 6. 2016. godine, podnesena su 4 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 2015. 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 potpora poljoprivredi na području Grada Križevaca za 2016.
godinu,
 Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Križevaca
 Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje Razvojnog centra i tehnološkog parka
Križevačkom poduzetničkom centru d.o.o.,
 Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje i sklapanja Povelje prijateljstva
između Grada Križevaca i Grada Novske,
 Prijedlog Odluke o upravljanju, korištenju i održavanju društvenih domova Grada
Križevaca,
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 Prijedlog Odluke o podmirenju troškova u postupku ozakonjenja nezakonito
izgrađenih društvenih domova i domova Dobrovoljnih vatrogasnih društava na
području Grada Križevaca,
 Prijedlog Odluke o davanju u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Križevaca,
 Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 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. srpnja do 31. prosinca 2015.
godine.
Gradsko vijeće Izvješće je prihvatilo na 20. sjednici, održanoj 16. ožujka 2016.
godine.
Uz Izvješće o radu gradonačelnika te proračunskih izvještaja, Gradskom vijeću su
upućena sljedeća izvješća:
 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprava na području Koprivničkokriževačke županije s Planom provedbe
 Izvješće o radu i financijskom poslovanju za Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o.
Križevci,
 Izvješće o gospodarenju otpadom za 2015. godinu Komunalnog poduzeća d.o.o.
Križevci,
 Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Križevaca za 2015. godinu i Plana
provođenja strategije za 2016. godinu,
 Izvješće o ostvarenju financijskih planova osnovnih škola s područja Grada Križevaca
za 2015. godinu,
 Izvješće o ostvarenju financijskih planova dječjih vrtića s područja Grada Križevaca za
2015. godinu,
 Izvješće o ostvarenju financijskog plana i programa rada ustanova u kulturi na
području Grada Križevaca za 2015. godine,
 Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2015. 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 2015. godinu,
 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Gradu
Križevaca u 2015. godini i
 Izvješće o izvršenju Programa uređenja prostora na području Grada Križevaca za
2015. godinu.
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Od akata donesenih u skladu sa zakonskim ovlastima izdvajam sljedeće:
 Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Križevaca,
 Plan prijma na Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu
Križevcima u 2016. godini,
 Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih
tijela Grada Križevaca za 2016. godinu,
 Plan nabave za 2016. godinu,
 Odluku o imenovanju osoba ovlaštenih za prikupljanje i obradu osobnih podataka, te
čuvanje Evidencije o zbirkama osobnih podataka
 Program provođenja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Grada Križevaca za 2016 godinu,
 Provedbeni plan obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti za područje Grada Križevaca za 2016. 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 2016. godini,
 Zaključak o dodjeli zahvalnice gradonačelnika Grada Križevaca i
 Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnih škola u 2016. 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.
MEDIJSKE AKTIVNOSTI I ODNOSI S JAVNOŠĆU
Vodeći računa o tome da je gradska uprava najvećim dijelom servis građana,
gradonačelnik je redovito informirao javnost o svojem radu, radu svojih zamjenika i gradskih
službenika. Odluke važne za Grad i građane redovito su se objavljivale u medijima i na
službenoj gradskoj stranici.
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Gradonačelnik ili njegovi zamjenici: Tomislav Katanović i Ivan Vuk te suradnici,
ponedjeljkom su redovito sudjelovali u kontakt emisiji na Radio Križevcima. Građanima je
omogućeno da, osim dobivanja informacija, na taj način i sami izravno informiraju
gradonačelnika o problemima, primjedbama i prijedlozima. Gradonačelnik je bio redovito
dostupan za razgovore s građanima bilo telefonski, putem e-maila ili osobno, primajući ih u
svojem uredu ili pismeno, dostavljajući odgovore na postavljene upite.
Gradonačelnik je sudjelovao i u drugim radio emisijama, jedanput mjesečno gostovao
je u informativnoj emisiji Radio Koprivnice, dva puta mjesečno gostovao na Radiju Kaj te na
BBR radiju. Uz spomenuto, važnija događanja bila su popraćena na televiziji, objavama u
tiskanim medijima, kroz objavu priopćenja odaslanih iz Ureda gradonačelnika, a redovito se
komuniciralo, kako s građanima tako i sa sredstvima javnog priopćavanja, uključujući i
odgovaranjem na sva novinarska pitanja.
Sjednice Kolegija i sjednice Gradskog vijeća bile su također otvorene za medije, a
gradonačelnik je i tim prilikama odgovarao na pitanja i pojašnjavao odluke koje su predlagane
i donošene.
U prvoj polovici 2016. održano je i niz protokolarnih aktivnosti, sastanaka s
predstavnicima državne vlasti, županija, gradova i općina te je većina tih događanja i
sastanaka bila i medijski popraćena.
PRIJEMI
Gradonačelnik je u prvoj polovici 2016. godine održao nekoliko prijema, od kojih
ističemo:
- Godišnji prijem za svećenike i časne sestre sa šireg križevačkog područja,
- Prijem za vatrogasce u povodu dana sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca
- Prijem za studente u povodu svečanog potpisivanja Ugovora o načinu i uvjetima
ostvarivanja prava studenata na povrat otplaćenih rata studentskog kredita,
- Prijem za djelatnike, aktiviste i volontere Gradskog društva Crvenog križa u povodu
Međunarodnog dana Crvenoga križa,
- 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 2015./2016. godini, a koji su osvojili
jedno od prva tri mjesta,
- Prijem za učenike osnovnih i srednjih škola na području Grada koji su svoje
cjelokupno osnovnoškolsko, odnosno srednjoškolsko, obrazovanje završili s odličnim
uspjehom.
- Prijem za novinare
- Prijem povodom umirovljenja ravnatelja Gradskog muzeja
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SASTANCI I OSTALE AKTIVNOSTI
U prvih šest mjeseci gradonačelnik je imao veliki broj aktivnosti, sastanaka i
razgovora s predstavnicima državne vlasti, institucija, predstavnicima regionalnih i lokalnih
samouprava, poduzetnicima i građanima.
Sastanci i aktivnosti vezane uz gospodarstvo
Gradonačelnik se sastajao s poduzetnicima i gospodarstvenicima, kako s područja
Grada Križevaca, tako i iz Hrvatske te inozemstva, a nastavljena je i praksa susreta s lokalnim
poduzetnicima te razgovora o njihovom poslovanju.
Na sastancima, ali i putem javnih medija i gradske web stranice, poduzetnici su
informirani o prednostima ulaganja u gospodarske zone, ali i ostalim projektima s područja
poduzetništva i obrtništva, poljoprivrede i turizma u kojima Grad daje određene potpore i
subvencije.
Značajna ulaganja u komunalnu i gospodarsku infrastrukturu, zahvaljujući strateškom
planiranju razvoja grada Križevaca, doveli su do pozitivnog pomaka kada je riječ o
poduzetništvu i zapošljavanju u Križevcima. Tako su službeni podaci na državnoj razini
pokazali da broj nezaposlenih na 100 stanovnika iznosi nešto manje od 4, a u prvoj polovici
godine je objavljen i podatak da, za razliku od susjednih gradova, Križevci imaju i pozitivnu
bilancu radnih mjesta, više ih se otvara nego zatvara.
Još bolji trendovi očekuju se nakon dovršetka projekta poduzetnika započetih u
Poduzetničkoj zoni Gornji Čret te završetkom Razvojnog centra i Tehnološkog parka
Križevci.
Pozitivnoj atmosferi i polaganom gospodarskom oporavku doprinijeli su i novi
trendovi u ažurnosti kod rješavanja dokumentacije pa su tako predani kompletirani zahtjevi,
dobili građevinske dozvole već za koji dan. Otvorenjem ceste očekuje se još povećanje
interesa za ulaganja u križevačke zone.
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 i to: Ministarstvom
poljoprivrede, Ministarstvom obrta, Ministarstvom regionalnog razvija i EU fondova,
Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, s vodećim ljudima državnih institucija i
tvrtki kao što su Hrvatske vode, Hrvatske ceste, kako bi dobio uvid u planirane projekte te
potaknuo i ubrzao realizaciju aktivnosti koje se tiču ovog područja.
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Svoju ulogu zastupnika u Hrvatskom saboru, gradonačelnik je koristio kako bi kroz
formalne i neformalne sastanke i razgovore sa saborskim zastupnicima, kao i na sjednicama i
zasjedanjima, nastojao je ukazati na nužne promjene kod nekih već donesenih zakona ili
njihovu bolju prilagodbu stanju na terenu.
Ministar Tomislav Tolušić posjetio je Križevce i upoznao se s najvažnijim EU projektima.
Nakon obilaska razvojnog centra i tehnološkog parka, održana je u Križevcima proširena
radna sjednica Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničkokriževačke županije koju je sazvao župan Darko Koren. Sjednici je prisustvovao i ministar
Tolušić, a bili su predstavljeni projekti važni za Županiju, između ostaloga Razvojni centar i
tehnološki park Križevci te Aglomeracija i grupni vodovod Križevci.
Gradonačelnik je prisustvovao i potpisivanju ugovora o rekonstrukciji postojećeg i izgradnji
drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Križevci.
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.
Nastavljena je i dobra praksa susreta gradonačelnika te njegovanja kulturne, turističke i
gospodarske suradnje s predstavnicima gradova prijatelja iz Hrvatske i inozemstva, a
intenzivirane su i aktivnosti oko priprema za potpisivanje povelja o prijateljstvu s još nekim
gradovima u Hrvatskoj i inozemstvu.
Sastanci s gostima iz inozemstva
U izvještajnom razdoblju grad Križevce posjetio je veliki broj visokih dužnosnika pa su tako
u Križevcima boravili veleposlanik Indije, veleposlanik Kanade, veleposlanica Makedonije,
veleposlanica Bugarske i ministar vanjskih poslova Republike Bugarske kao i predstavnici
Indonezijskog parlamenta.
Uz protokolarne aktivnosti te bolje upoznavanje, ovi su sastanci pokazali kako se osim na
kulturološkom planu te promociji Križevaca na ovaj način, mogu uspostavit i određeni
kontakti između poduzetnika i institucija u drugim zemljama, a lokalna samouprava mora biti
taj most, poveznica.
Nastavljeni su i razgovori s nekim od predstavnika jedinica lokalne samouprave iz
Republike Mađarske, a osim prijateljskih kontakata, traženi su i partneri za buduće EU
projekte.
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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 ostalih udruga i društava
koji djeluju na području Grada Križevaca.
Povodom Uskrsnih blagdana, Grad je već tradicionalno darivao djecu križevačkih
dječjih vrtića slatkišima.
Kao predsjednik Turističke zajednice, gradonačelnik je održavao sjednice Turističkog vijeća
ili je to po njegovom ovlaštenju činio njegov zamjenik Tomislav Katanović, Vijeća za
prevenciju Grada, prisustvovao sjednicama Gospodarskog vijeća, Skupštini Komunalnog
poduzeća.
Otvorena je "Kućica u cvijeću" koju je Grad Križevci dao na korištenje Udruzi "Maslačak"
koja okuplja djecu i osobe s intelektualnim poteškoćama, a otvorenju je prisustvovao i
gradonačelnik.
Gradonačelnik je dao podršku i mnogim javnim akcijama kao što su Dan mimoza Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice, kampanji „Zagrli za Guinness, zagrli za
rijetke!“, a bio je i na proslavi 10. godišnjici rada Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju.
Gradonačelnik je davao snažnu i kontinuiranu potporu i mladima i njihovim projektima pa je
tako imao sastanke s Udrugom Glas mladih Križevci koji su ga upoznali s programima koje
trenutno provode kao i s projektima koje imaju u pripremi.
Konstituiran je i novi Gradski savjet mladih, čime je nastavljena tradicija uključivanja
mladih u tijela lokalne samouprave kao vrijednog savjetodavnog oblika njihove suradnje kod
razmatranja i donošenja odluka.
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ZAVRŠNA RIJEČ
Poštovani predsjedniče Gradskog vijeća, gospođe i gospodo vijećnici,
U prethodnom tekstu navedene su vam najvažnije aktivnosti koje su provodila tijela i
službe Grada u prvoj polovici ove godine. Prva polovica godine uvijek je više usmjerena na
planiranja i pripreme radova koji se odvijaju u drugom dijelu godine te na aktivnosti naših
udruga, posebno održavanja njihovih skupština. To su aktivnosti u kojima sam zajedno sa
svojim zamjenicima dnevno prisutan, želeći se što bolje upoznati s ukupnim aktivnostima na
području našega grada. Posebnu pažnju pridajemo skupštinama DVD-a.
Svakako ovdje treba naglasiti i aktivnosti oko proslave Dana grada, velik broj
aktivnosti i sadržaja koje pripremaju naše udruge i ustanove.
U proteklom dijelu godine, koje obuhvaća ovo izvješće, posebno pojačane aktivnosti
vodio sam s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture oko završetka izgradnje brze
ceste, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije oko izgradnje
tehnološkog parka i razvojnog centra, s Hrvatskim vodama oko pripreme projekta
Aglomeracije i Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom oko produženja prava
građenja.
Vrlo aktivna suradnja bila je s Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta,
Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom poduzetništva i obrta.
Kontinuirano su se provodile aktivnosti na punjenju Poslovne zone Gornji Čret,
kontakti s poduzetnicima i obrtnicima. Također su pripremani novi projekti za EU fondove u
gradskim službama.
Sve u svemu, iza nas je jedan pozitivan i uspješan izvještajni period pa vjerujem da
ćete ga i vi vijećnice i vijećnici tako ocijeniti i prihvatiti. Zahvaljujem svima na dobroj i
uspješnoj suradnji.

GRADONAČELNIK
Branko Hrg v.r.
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