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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 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 drugu polovicu godine.
AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI
Od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. održano je pet sjednica Kolegija, na kojima se
raspravljalo o ukupno pedeset (50) točaka dnevnoga reda i na kojima je gradonačelnik donio
pedeset (50) akata.
Sukladno ovlaštenjima iz članka 27. Statuta Grada Križevaca utvrđena su i Gradskom
vijeću podnesena ukupno 33 prijedloga akata sa sjednica Kolegija, i to kako slijedi:
 na 34. sjednici Kolegija, održanoj 11. 7. 2016. godine, podnesen je 1 prijedlog
 na 35. sjednici Kolegija, održanoj 25. 8. 2016. godine, podneseno je 7 prijedloga
 na 36. sjednici Kolegija, održanoj 27. 9. 2016. godine, podneseno je 8 prijedloga
 na 37. sjednici Kolegija, održanoj 14. 11. 2016. godine, podneseno je 3 prijedloga
 na 38. sjednici Kolegija, održanoj 21. 11. 2016. godine, podnesena su 14 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo
polugodište 2016. godine
 Plan sukcesivnog pokrića manjka prethodnih razdoblja Grada Križevaca
 Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu
 Prijedlogu Proračuna Grada Križevaca za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.
godinu
 Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2017. 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 Kriterija za dodjelu sredstava jednokratne pomoći za nabavku udžbenika i
školske opreme za učenike osnovnih škola s područja Grada Križevaca
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 Prijedlog Odluke o proglašenju nekretnine svojstvom Javnog dobra - putovi u općoj
uporabi
 Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi Grada
Križevaca
 Prijedlog Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave za prijevoz
učenika za razdoblje od 2017. do 2020. godine
 Prijedlog Programa u gospodarstvu u 2017. godini
 Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Križevaca za 2017. godinu
 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Križevaca za 2017. godinu
 Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada
Križevaca
 Prijedlog Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju "Križevačke djevojačke straže"
Na temelju odredbe članka 29. Statuta Grada Križevaca, gradonačelnik je podnio
Gradskom vijeću Izvješće o svom radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.
Gradsko vijeće Izvješće je prihvatilo na 23. sjednici, održanoj 5. listopada 2016.
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 2016. godine
 Izvješća o ostvarenju financijskih planova dječjih vrtića s područja Grada Križevaca za
prvo polugodište 2016.
 Izvješća o ostvarenju financijskog plana i programa rada ustanova u kulturi na
području Grada Križevaca za prvo polugodište 2016. godine
 Izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog plana za prvo polugodište 2016.
godine
 Analiza poslovanja poduzetnika i stanja gospodarstva Grada Križevaca u 2015. godini,
 Izvješća dječjih vrtića o ostvarenju Programa rada u pedagoškoj 2015./16. godini,
 Godišnja izvješća o izvršenju programa rada u školskoj 2015./16. 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
 Izvješće o studentskim kreditima Grada Križevaca za akademsku 2015./16. godinu.
Od akata donesenih u skladu sa zakonskim ovlastima izdvajam sljedeće:
 Zaključak o prihvaćanju Programa provođenja i Provedbenog plana obvezatne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije grada Križevaca za 2017. godinu
 Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Doma zdravlja Koprivničkokriževačke županije
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Plan zimske službe na području Grada Križevaca za sezonu 2016./2017.
Zaključak o prihvaćanju financijskog plana i Programa proslave blagdana Svetog
Marka Križevčanina u 2016. godini
Zaključak o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola i redovnih studenata s
područja grada Križevaca
Zaključak o izmjeni Zaključka o utvrđivanju mjerila za stjecanje prava na besplatnu
prehranu učenika u školskim kuhinjama osnovnih škola na području Grada Križevaca

ODOBRENJE ZAHTJEVA IZ DOMENE KULTURE, OBRAZOVANJA,
SPORTA, SOCIJALNE SKRBI
Na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava
putem pokroviteljstva, 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 približila 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.
Gradonačelnik ili njegov zamjenik Tomislav Katanović, ponedjeljkom su redovito
sudjelovali u kontakt emisiji na Radio Križevcima. Na taj način redovito se izvještavalo o
tekućim događanjima, planovima, radu Gradske uprave, a kroz kontakt telefonom građani su
mogli izravno pitati 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
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gostovao je jedanput mjesečno, a o novostima u gradu redovito je izvještavao 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, kako
iz Hrvatske tako i inozemstva.
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 2016. 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
 prijem za sudionike Državnog vatrogasnog natjecanja
 prijem za branitelje i goste u povodu obilježavanja Dana branitelja grada Križevaca
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.
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Sastanci i aktivnosti vezane uz gospodarstvo
Gradonačelnik se sastajao s poduzetnicima i gospodarstvenicima, kako s područja
Grada Križevaca, tako i iz ostalih dijelova Hrvatske te inozemstva.
Teme razgovora bile su najčešće Poduzetnička zona Gornji Čret kao mjesto povoljnog
ulaganja te Razvojni centar i tehnološki park koji će omogućiti malim i srednjim
poduzetnicima korištenje poslovnih prostora i raznih oblika poslovnih usluga u svrhu
unapređenja i razvoja njihova poslovanja.
Kao najvažniji događaji, ne samo u ovom izvještajnom razdoblju, već i puno šire,
izdvajaju se završetak Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci kao i otvorenje Brze
ceste do Križevaca, oba projekta vrijedna više desetaka milijuna kuna od čega je tek mali dio
iz proračuna Grada.
Sastanci s ministrima, zamjenicima, saborskim zastupnicima, predstavnicima
Vlade
Gradonačelnik se i u ovom razdoblju sastajao i s ministrima, zamjenicima ministara,
saborskim zastupnicima, a posebno je važne sastanke imao u Ministarstvu državne imovine
radeći na dodijeli državnih prostora i objekata Gradu, zatim u Ministarstvu poljoprivrede te
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta gdje je potpisivao i Ugovore o pomoćnicima u
nastavi.
S ministrom regionalnoga razvoja i EU fondova, ministrom pomorstva, prometa i
infrastrukture, gradonačelnik je razgovarao o važnim projektima za širi kraj, a to su Razvojni
centar i tehnološki park, kao i otvorenje brze ceste prema Križevcima.
Održani su i važni sastanci u Hrvatskim cestama vezani uz brzu cestu, ali i ostale
državne ceste, kao i izgradnju nadvožnjaka preko pruge, a sastajao se i s predstavnicima
Hrvatskih voda.
Kao zastupnik u Hrvatskom saboru, gradonačelnik je sudjelovao u raspravama o
zakonima i temama važnim za križevački kraj.
U ovom je periodu Križevce posjetilo više visokih dužnosnika nego ikada do sada, a
nakon 20-ak godina naš je grad posjetio te održao sastanke s gradonačelnikom i suradnicima i
predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković te potpredsjednica Vlade i ministrica
gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić. Osim Grada, premijer je posjetio i
Križevačku eparhiju te joj uručio vrijednu donaciju.
Na otvorenju Razvojnog centra i Tehnološkog parka, uz mnoge dužnosnike, prisutan je
bio i ministar Tomislav Tolušić koji je i u tijeku radova posjetio Centar i iskazao zadovoljstvo
ovakvom investicijom.
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Križevce su u drugoj polovici 2016. posjetili i ministar pomorstva, prometa i
infrastrukture Oleg Butković koji je svečano otvorio novu cestu te ministar hrvatskih
branitelja Tomo Medved koji je prisustvovao proslavi Dana križevačkih branitelja.
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. Zajednički problemi
Gradova, pokušali su se definirati i formalizirati i kroz Udrugu gradova u kojoj je
gradonačelnik član užeg predsjedništva te na čijim je sjednicama redovito bio prisutan.
Nastavljeni su i susreti s gradonačelnicima i načelnicima prijateljskih gradova, a zbog
njegovanja kulturne suradnje te poticanja turističke i gospodarske suradnje, potpisane su i
dvije nove povelje o prijateljstvu i to s predstavnicima Grada Novske i Općine Slovenske
Konjice.
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. Redovito je pratio i zbivanja u sportskom životu grada: nogomet, košarka,
rukomet, motociklizam, atletika, karate i ostali, te se sastajao sa sportašima i predstavnicima
Zajednice sportskih udruga.
U skladu sa raspoloživim vremenom i koliko su mu ostale obaveze to dozvoljavale,
prisustvovao je kulturnim, vjerskim, društvenim, sportskim događanjima i izložbama.
Tako je Grad dobio novi jedinstveni suvenir Križevačku čunčanu čipku koja je uz
Križevačku djevojačku stražu postala prepoznatljiv simbol Križevaca. Dječjem vrtiću Zraka
sunca dodijeljena je nagrada za najljepši dječji vrtić, u Centru za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju otvoren je kabinet za senzornu integraciju, a obišao ga je gradonačelnik kako bi
se uvjerio u visoku razinu skrbi za djecu s poteškoćama u razvoju. Osim već dugogodišnje
prakse darivanja rodilja, a koja je nastavljena i u protekloj godini, kao i kreditiranja i
stipendiranja studenata, ove školske godine započelo se i sa sufinanciranjem školskih
udžbenika za učenike križevačkih osnovnih škola, s namjerom da se ta praksa, ne samo
nastavi, nego doradom modela, i pojača.
Gradonačelnik je nastavio s davanjem podrške i projektima mladih te je potpisao
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za projekt "Gradski program za mlade Grada
Križevaca".
Vodeći i dalje računa o energetskoj učinkovitosti i zalažući se za "zelenu" politiku
očuvanja okoliša koja je započela priključivanjem Grada još 2011. godine Sporazumu
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gradonačelnika i preuzimanjem obaveza o, između ostaloga, smanjenju emisije CO2, Grad je
proveo Pilot projekt-Energetski savjetnici za energetski siromašna kućanstva, otvorena je
punionica za električna vozila, a Grad je dobio i priznanje za zelenu javnu nabavu.
AMK "Križevci" proslavio je 65. godina od osnivanja, a tom je značajnom događaju
prisustvovao i gradonačelnik.
Gradonačelnik je prisustvovao vatrogasnim natjecanjima Vatrogasne zajednice Grada,
kako bi dao podršku dobrovoljcima koji su aktivni ne samo u vatrogastvu, nego i u razvoju
svojih mjesta.
Kada je riječ o infrastrukturnim zahvatim i radovima, posjećivao je ulice i objekte na
kojima su vršeni radovi poput: Istarske ulice, Markovićeve ulice, ceste prema Križevačkoj
Poljani koje su obnavljane u suradnji Grada, ŽUC-a i Hrvatskih cesta, a redovito je obilazio i
radove na Razvojnom centru i tehnološkom parku, zoni u Gornjem Čretu kao i brzoj cesti.
Kao predsjednik Turističke zajednice Grada, gradonačelnik je sazivao sjednice
Turističkog vijeća, kojima je po gradonačelnikovom ovlaštenju prisustvovao zamjenik
gradonačelnika Tomislav Katanović.
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ZAVRŠNA RIJEČ
Poštovane vijećnice i vijećnici,
Pred Vama je još jedno šestomjesečno Izvješće, mogu reći da je ovo jedno od meni
dražih jer nakon godina rada, ne samo mene kao gradonačelnika i saborskog zastupnika, već
i svih mojih suradnika, djelatnika Gradske uprave i vas gradskih vijećnika, realizirani su, ili
su u realizaciji, neki od najvećih projekata koji dugoročno poboljšavaju perspektivu ovoga
grada i njegovih stanovnika, ponajprije onu gospodarsku, a koja onda znači i uspjeh na svim
ostalim područjima.
Zona Gornji Čret polako, ali sigurno se popunjava, otvoren je Razvojni centar i
tehnološki park te je već prepoznat i predstavljen kao primjer razvoja gospodarstva i brige za
poduzetnike. Njegovim otvorenjem, kao i iskazanim interesom za preostali mali dio slobodnog
prostora u nekadašnjoj vojarni od jednog poduzetnika, u potpunosti je završena preobrazba
militarističkog, mračnog zdanja u javni prostor u kojem svakodnevno sve vrvi životom. Nije to
bio lak put, a o tome možda najbolje govori činjenica da smo jedan od rijetkih gradova koji je
u potpunosti stavio u funkciju prostore bivše vojarne i to uz najmanja ulaganja novaca iz
gradskog proračuna.
Desetljećima dug san i godinama vođena, ponekad i prava bitka, za brzu cestu do
Križevaca konačno je donijela rezultat koji smo svi priželjkivali. Imamo novu, brzu
prometnicu, a sve koji će možda reći da bi ona ionako bila izgrađena, podsjetit ću samo
koliko je bilo potrebno razgovora, ponekad i ne baš ugodnih, pisanja dopisa prema
Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Hrvatskim autocestama i Hrvatskim
cestama. Smatram da je cijeli ovaj dio Hrvatske zaslužio jednakomjerni razvoj, pa se nadam
da će se uskoro nastaviti radovi za cestu do Koprivnice, a volio bih i da Bjelovarčani dobiju
obećanu i zasluženu prometnicu.
U ovom vremenu započeli su radovi na drugom kolosijeku željezničke pruge Dugo
Selo-Križevci koji teku predviđenom dinamikom, a približavanje Zagrebu koje je već uvelike
započelo otvorenjem nove ceste, završetkom pruge samo će se potvrditi, a nama je to izuzetno
važno jer će se napokon morati izgraditi i dugo očekivani nadvožnjak preko pruge.
Ovdje sam nabrojio samo neke od važnijih projekata koji se odnose na izvještajno
razdoblje, a obzirom da ovime završava još jedan moj gradonačelnički mandat, osjećam kao
svoju obvezu da malo detaljnije predstavim što i koliko se radilo, izgradilo i promijenilo u
zadnje četiri godine. Stoga ćemo i ove godine napraviti bilten u kojem će se naći svi
najznačajniji projekti, programi i radovi. Znam da će bez obzira na to, biti nezadovoljnih i
kritika, nekih i opravdanih. I ja bih volio da smo mogli urediti još više putova, asfaltirati još
poneku cestu, napraviti još vodovoda.
Temeljem podataka HZZ-a, prva velika analiza smanjenja broja nezaposlenih u
čitavom mandatu aktualnih gradskih vlasti – od svibnja 2013. do siječnja 2017. godine,
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provedena je od strane portala Gradonačelnik.hr. Grad Križevci, po tim je podacima grad sa
drugim najvećim postotnim smanjenjem broja nezaposlenih – 56 posto (sa 1.389 na 611).
Znam da se brojkama može uvijek manipulirati, ali vjerujem kako je i upravo sve
ranije nabrojeno, doprinijelo tome da Križevci postaju mjesto ne samo ugodno za život, već i
pogodno za gospodarske aktivnosti.
Na kraju, zahvaljujem svojim zamjenicima, svim suradnicima i djelatnicima, koji su
nekad i pod velikim pritiskom djela javnosti, profesionalno, često i više od toga, obavljali
svoje zadaće i dali svoj doprinos u razvijanju i realizaciji mnogobrojnih projekata i
programa.
Posebno hvala onim djelatnicima koji su radili na Europskim projektima i priskrbili
na taj način Gradu višemilijunske iznose iz eu fondova kojima smo financirali izgradnju ili
obnovu nekih od značajnih infrastrukturnih, gospodarskih i turističkih objekata.
Ovo je bila godina u kojoj je bio planiran i ostvaren do sada najveći proračun od kada
Križevci postoje kao jedinica lokalne samouprave te samo ga realizirali u visokom postotku.
Hvala i Vama, poštovani vijećnici, onima koji su podržavali sve te programe jer ste
omogućili njihovo ostvarenje, ali i Vama koji ste bili protiv jer ste mi dali dodatnu snagu i
upornost te tjerali da radimo svi zajedno još više i predanije te dokažemo kako se može,
usprkos Vašoj skepsi.
Volio bih da je bilo više sloge ili barem konstruktivne kritike jer bi onda sigurno Grad
napredovao još više, ali na kraju, sve će nas uskoro ocijeniti oni koji imaju najviše prava na
to, a to su građani.

GRADONAČELNIK
Branko Hrg v.r.

11

