POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KRIŽEVACA

Križevci, ožujak 2012.
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IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KRIŽEVACA ZA RAZDOBLJE
SRPANJ - PROSINAC 2011. 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 razdoblje srpanj - prosinac 2012. godine.
Uvodno su ukratko predstavljene aktivnosti gradonačelnika, no kako je kao prvi
čovjek Grada uključen u sve projekte te upoznat sa svim događajima koje Grad organizira ili
pomaže u njihovoj organizaciji, detaljniji prikaz poslova i svih aktivnosti razrađen je u
nastavku po Upravnim odjelima Grada.

1.
AKTIVNOSTI, PRIJEMI I SASTANCI GRADONAČELNIKA

1.1 Aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti
U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine nastavljena je praksa sazivanja
Gradonačelnikovih kolegija kojima prisustvuju: predsjednik Gradskoga vijeća, zamjenici
Gradonačelnika te pročelnici upravnih odjela gradske uprave, a na koje se redovito pozivaju i
na njima prisustvuju predstavnici medija.
Od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine održano je 7 sjednica Kolegija na kojima se
raspravljalo po ukupno 99 točaka dnevnoga reda, a na kojima je Gradonačelnik donio ukupno
105 zaključaka, odluka i rješenja.
Sukladno ovlaštenjima iz članka 27. Statuta Grada Križevaca utvrđeno je i podneseno
Gradskom vijeću ukupno 60 prijedloga akata i to kako slijedi:
 na 17. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 4. srpnja 2011. godine, podnio je 1 prijedlog
 na 18. sjednici Gradskoj vijeća održanoj 12. srpnja 2011. godine podnio je 5 prijedloga
 na 19. sjednici Gradskog vijeća održanoj 15. rujna 2011. godine podnio je 12
prijedloga
 na 20. sjednici Gradskog vijeća održanoj 6. listopada 2011. godine podnio je 11
prijedloga
 na 21. sjednici Gradskog vijeća održanoj 8. prosinca 2011. godine podnio je 19
prijedloga
 na 22. sjednici Gradskog vijeća održanoj 22. prosinca 2011. godine podnio je 12
prijedloga
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Sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08) i ovlaštenju
iz članka 27. Statuta Grada Križevaca proslijeđeni su na razmatranje i usvajanje sljedeći
prijedlozi:
 Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Proračuna Grada Križevaca za razdoblje
siječanj-lipanj 2011. godine (utvrđen 22. kolovoza 2011. godine, Gradsko vijeće ga je
usvojilo na 19. sjednici 15. rujna 2011. godine),
 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 2011. godinu
(utvrđen 22. kolovoza 2011. godine, Gradsko vijeće ga je usvojilo na 19. sjednici 15.
rujna 2011. godine),
 Proračun Grada Križevaca za 2012. godinu (utvrđen 15. studenog 2011. godine,
Gradsko vijeće ga je usvojilo na 21. sjednici 8. prosinca 2011. godine),
 Projekcija Proračuna Grada Križevaca za 2012. godinu (utvrđena 15. studenog 2011.
godine, Gradsko vijeće ga je usvojilo na 21. sjednici 8. prosinca 2011. godine),
 Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2012. godinu (utvrđena 15.
studenog 2011. godine, Gradsko vijeće ga je usvojilo na 21. sjednici 8. prosinca 2011.
godine),
 Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 2011. godinu (utvrđene 14. prosinca
2011. godine, Gradsko vijeće ga je usvojilo na 22. sjednici 22. prosinca 2011. godine)
U okviru svojih nadležnosti za utvrđivanje prijedloga za donošenje dokumenata
prostornog uređenja koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne
novine" broj 76/07 i 38/09) Gradskom vijeću je proslijedio na razmatranje i usvajanje:
 Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja neizgrađenog dijela gradskog groblja u
Križevcima,
 Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna (ciljanih) Urbanističkog plana uređenja
gospodarske zone Cubinec,
 Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog
plana Grada Križevaca,
 Zaključak o ispravci Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca.
Značajno je istaknuti i sljedeće prijedloge koje je Gradonačelnik uputio Gradskom
vijeću, a koji se odnose na uređivanje različitih područja unutar samoupravnog djelokruga
Grada Križevaca kao jedinice lokalne samouprave:






Prijedlog Javnog natječaja za prijenos prava građenja za izgradnju Doma za starije i
nemoćne osobe u Velikom Ravenu,
Program raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca i nekretninama u
vlasništvu Gradskih ustanova,
Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine,
Prijedlog Odluke o jediničnim vrijednostima iznosa za položajne zone,
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada
Križevaca.

Na temelju odredbe članka 29. Statuta Grada Križevaca, Gradonačelnik je podnio
Gradskom vijeću Izviješće o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.
Gradsko vijeće Izviješće je prihvatilo na 19. sjednici 15. rujna 2011. godine.
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Uz Izviješće o radu gradonačelnika te proračunskih izvještaja, Gradskom vijeću je
upućeno sljedeća izviješća:
 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Križevaca za 2010. godinu,
 Izviješće o radu i financijskom poslovanju Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. za
prvo polugodište 2011. godine,
 Izviješće o radu i financijskom poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za
prvo polugodište 2011. godine,
 Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti za 2010. godinu,
 Izvješće o provođenju projekata sufinanciranih iz predpristupnih fondova Europske
unije za razdoblje 1.1.- 31.8. 2011. godine,
 Izvješće o procjeni štete od suše za 2011. godinu
 Izviješće o korisnicima studentskih kredita u 2011. godini
 Izviješća o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada dječjih vrtića, ustanova u
kulturi, osnovnih škola, Javne vatrogasne postrojbe, Zajednice tehničke kulture,
Zajednice športskih udruga i Vatrogasne zajednice Grada Križevaca.
Sukladno ovlaštenjima iz Zakona i Statuta, Gradonačelnik je donio i 18 akata koji su
objavljen u "Službenom vjesniku Grada Križevaca", od kojih izdvajam:
 Odluka o utvrđivanju mjerila za izračun plaća radnika u ustanovama kojima je osnivač
Grad Križevci,
 Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih
usluga,
 Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnih škola u 2011. godini nad kojima osnivačka prava ima Grad Križevci,
 Odluka o povjeravanju poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih
vozila,
 Rješenje o davanju dviju dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza,
 Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu konačnog Programa
upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca i nekretninama u vlasništvu
Gradskih ustanova,
 Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja
ponuda vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn,
 Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prikupljanje
ponuda vrijednosti do 20.000,00 kn,
 Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju garaža,
 Zaključak o davanju suglasnosti koncesionaru na cijene za premještanje i blokiranje
vozila,
 Zaključak o dodjeli zahvalnice,
 Zaključak o sufinanciranju cijene mjesečne ili polumjesečne putne đačke i studentske
karte,
 Zaključak o povjeravanju poslova rušenja i uklanjanja silosa u Križevcima te zgrade
pošte u Velikom Ravnu,
 Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za
uspješnost na radu službenika i namještenika,
 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju službenika u upravnim tijelima Grada
Križevaca,
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 Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Križevaca,
 Plan nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu Upravnog odjela za stambenokomunalne djelatnosti,
 Cjenik usluge autotaksi prijevoza na području Grada križevaca,
1.2. MEDIJSKE AKTIVNOSTI I ODNOSI S JAVNOŠĆU
U želji za što boljim i transparentnijim predstavljanjem aktivnosti u radu
gradonačelnika, gradskih službi, ali i svih ostalih događanja važnih za grad Križevce i njegove
građane, gradonačelnik je nastavio dobru suradnju s medijima te je na taj način redovito
izvještavana javnost.
U kontakt emisiji na Radio Križevcima gradonačelnik je sam ili sa svojim
zamjenicima i pročelnicima redovito gostovao ponedjeljkom gdje je osim na novinarska
pitanja odgovarao i na pitanja građana.
Javnost rada gradonačelnika, gradskih službenika kao i svih tijela te svih akata koje su
se u Gradu donosile, osigurala se i kroz redovito informiranje te kroz suradnju s ostalim
medijima, bilo gostovanjima gradonačelnika u radio emisijama, na televiziji, objavama u
tiskanim medijima i na službenoj web stranici Grada ili kroz objavu priopćenja odaslanih iz
Ureda gradonačelnika.
Iz Ureda gradonačelnika redovito su se bilježile te distribuirale sve informacije važne
za otvoreni rad gradonačelnika i gradske uprave, a osim putem objave i prosljeđivanja
izvješća i drugih vijesti kao i fotografija medijima, sazivane su i tiskovne konferencije gdje je
omogućeno direktno komuniciranje novinara i gradonačelnika.
Kolegiji gradonačelnika također su oblik neposrednog uvida javnosti u rad gradske
uprave te odluka koje se ovdje donose, budući da su otvoreni za medije.
U zadnjih šest mjeseci održano je i niz protokolarnih aktivnosti vezanih uz razne
manifestacije, ali i sastanke s predstavnicima županija, gradova i općina te je većina tih
događanja i sastanaka bila i medijski popraćena.
1.3. PRIJEMI
Gradonačelnik je u drugoj polovici 2012. godine održao nekoliko prijema, od kojih
izdvajamo:
 prijam za članove Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Sveti
Marko Križevčanin,
 prijam za najuzorniju seosku hrvatsku ženu Moniku Kemenović iz Dijankovca
 prijam za dobrovoljne darivatelje krvi u povodu Dana dobrovoljnih darivatelja
krvi,
 u povodu Dana policije i blagdana njihovog zaštitnika sv.Mihovila,
gradonačelnik Branko Hrg priredio je prijam za policijske djelatnike s
križevačkog područja,
 u povodu Svjetskog dana učitelja, održan je svečani prijam za sve aktivne i
umirovljene prosvjetne djelatnike križevačkog kraja,
 svečani prijam za učenike osnovnih i srednjih škola na području Grada koji su
svoje cjelokupno osnovnoškolsko odnosno srednjoškolsko obrazovanje završili
s odličnim uspjehom
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U povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, gradonačelnik je
posjetio Udrugu invalida u njihovim prostorima gdje je razgovarao s
djelatnicima i članovima.

1.4. SASTANCI I OSTALE AKTIVNOSTI
Gradonačelnik je nastavio i u ovoj godini održavati sastanke te intenzivne kontakte s
predstavnicima tvrtki i gospodarstvenika iz grada, Hrvatske te inozemstva, kao i s
predstavnicima lokalnih, regionalnih i državnih tijela te tvrtki i ustanova.
Sastanci vezani uz izgradnju autoceste
Gradonačelnik je imao intenzivne kontakte te je često prisustvovao sastancima u
Zagrebu ili ih sazivao u svojem Uredu s predstavnicima Hrvatskih autocesta, nastojeći
posredovati pri rješavanju poteškoća na koje se nailazilo pri realizaciji projekta izgradnje
autoceste A12, a na kojoj su radovi u punom jeku.
Sastanci s predstavnicima HC-a i ŽUC-a
Gradonačelnik je održao niz sastanaka s predstavnicima Hrvatskih cesta i Županijske
uprave za ceste, vezano uz planirane radove na državnim i županijskim cestama.
Sastanci s obrtnicima i poduzetnicima
Gradonačelnik je razgovarao s obrtnicima i poduzetnicima o stanju u gospodarstvu te
poteškoćama s kojima se susreću u poslovanju, obilazio je križevačke tvrtke kako bi na terenu
dobio pravi uvid u stanje.
Sastanci sa domaćim i stranim investitorima
Gradonačelnik je redovito primao i razgovarao sa zainteresiranim investitorima o
mogućnostima ulaganja u gradu Križevcima, naročito vezano uz Gospodarsku zonu Gornji
Čret. Pojavio se i prvi ozbiljan investitor koji je želio investirati u Zoni, ali unatoč naporima
gradonačelnika da se postigne dogovor te Križevci dobiju višemilijunsku investiciju i nova
radna mjesta, odlukom Gradskog vijeća investitor je odbijen, a ulaganje propalo
Započela je realizacija iznimno važnog projekta za Grad Križevce, Doma za starije i
nemoćne čiji je investitor, tvrtka M.A.D. Consulting & Investment Group d.o.o. iz Zagreba,
ishodio potrebne dozvole. Kako je riječ o, za grad, važnom pitanju gradonačelnik je i nakon
prijenosa prava građenja u stalnom kontaktu s predstavnicima investitora te je upućen u
daljnje aktivnosti vezane uz Dom.
Dovršeno je preuređenje dijela spavaonica u zgradi bivše vojarne te je do kraja 2011.
godine novi četvrti dječji vrtić bio spreman za prihvat djece, a o čemu je gradonačelnik
redovito izvještavan bilo kroz razgovore s pročelnicima, ravnateljicom vrtića te osobnim
posjetom novouređenom prostoru vrtića.
Gradonačelnik Branko Hrg primio je u svom uredu talijanskog poduzetnika Giuseppea
Forgiarinia u pratnji direktora Strojometala Ivice Jurija koji poslovno uspješno surađuju u
Križevcima te su predstavili gradonačelniku i novu mogućnost širenja te suradnje.
Sastanci s predstavnicima Hrvatske vlade i Hrvatskog sabora te zastupnicima
U cilju rješavanja problema i drugih važnih pitanja koja utječu na život građana,
naročito stanovnika križevačkog kraja, gradonačelnik je održavao česte sastanke s
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predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti. Kroz neposredne razgovore, kao i putem dopisa,
zamolbi, zahtjeva predlagao je izmjene i tražio da se odluke ne donose na štetu građana, kao i
jedinica lokalne samouprave te je davao konkretne prijedloge.
Sastanci u Ministarstvima
Lobirajući za projekte koji su značajni za razvoj Grada pa i šire, gradonačelnik je često
boravio u Zagrebu gdje je s ministrima i njihovim pomoćnicima razgovarao o važnosti
realizacije pojedinih programa, od vodovoda, cesta i sl.
Sastanci u Udruzi gradova
Budući da je gradonačelnik član Predsjedništva Udruge gradova, redovito je
sudjelovao na sastancima gdje se raspravljalo o svim pitanjima važnim za jedinice lokalne
samouprave, njihovo funkcioniranje te su se donosile odluke i zaključci koji su se upućivali
prema državnoj razini.
Sastanci vezani uz osnivanje LAG-a
Na inicijativu gradonačelnika te Križevačkog poduzetničkog centra, održani su
sastanci vezani uz osnivanje Lokalne akcijske grupe – LAG Prigorje kojoj su uz grad
Križevce pristupili i gradovi Vrbovec i Sveti Ivan Zelina te nekoliko općina iz Koprivničko križevačke i Zagrebačke županije.
Uz sastanke s predstavnicima državne vlasti, gradonačelnik je održao i niz susreta s
županima, svojim kolegama gradonačelnicima i načelnicima općina gdje je razgovarao o
mogućnostima suradnje, te drugim zajedničkim pitanjima.
Gradonačelnik je boravio u Krapini kako bi se pobliže upoznao sa programom geronto
službe koji u tom gradu uspješno djeluje već niz godina, ali je boravio i u Đurđevcu te Kutini
gdje je pak prenio iskustva grada Križevaca u pronalaženju modela izgradnje Dječjeg vrtića i
Doma za starije i nemoćne bez financiranja izgradnje iz gradskog proračuna.
Sudjelovao je i na različitim kulturnim, gospodarskim i ostalim manifestacijama
diljem zemlje kao i izvan granica Hrvatske, a sve u cilju poboljšanja kontakata te razmjene
iskustava. Boravio je u Rovinju na Susretu gradonačelnik i gospodarstvenika.
Aktivnosti na području Grada
Gradonačelnik je prisustvovao otvorenju laboratorija za med, posjetio je Županijsku
izložbu sira koja je održana u Križevcima, održao niz susreta u sklopu Obrtničkog i
gospodarskog sajma, bio je na otvorenju ceste u Poveliću. Također se sastajao s ravnateljima
škola, vrtića, gradskih i županijskih ustanova te načelnicima susjednih općina dogovarajući
suradnju kroz zajedničke projekte.
Uz već nabrojene aktivnosti, gradonačelnik se redovito, koliko su mu to ostale obveze
dozvoljavale, odazivao i prisustvovao kulturnim, vjerskim, društvenim i sportskim
događanjima kao što su izložbe, koncerti, a redovito je posjećivao i Dječje vrtiće, škole,
Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju, obilazio je ustanove kako bi se informirao o
programima i aktivnostima te radovima na svim objektima u vlasništvu Grada.
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1.5. MEĐUNARODNA SURADNJA
Sastanci u Križevcima i Mađarskoj - zajednički EU projekti
Gradonačelnik je redovito bio izvještavan te je i sam sudjelovao u sastancima i
događanjima vezanim uz zajedničke projekte Križevaca i Mađarske finacirane iz EU
fondova.: AGRO INC, DESONE te „Povezivanje multimedijskih kulturnih centara u okviru
prekogranične suradnje“.
Grad Križevce posjetili su predstavnici makedonske Općine Bogdanci i mađarskog
Grada Balatonboglar te su razgovarali s gradonačelnikom.
Osim što je imao niz sastanaka u različitim ministarstvima i u ostalim državnim
tijelima te Županiji, gradonačelnik je svakodnevno 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, uspostavljena je ili
produbljena već postojeća međunarodna suradnja.
Suradnja s Gradovima prijateljima
Nastavljena je i dobra suradnja s gradovima prijateljima te su održavane i produbljivanje
veze.
Gradonačelnik je tako boravio u Gradu Pagu, razgovarao s gradonačelnikom o daljnjoj
suradnji te su izmijenili iskustva vezana uz djelovanje lokalne samouprave i promjenama na
državnoj razini koja će utjecati i na funkcioniranje te financiranje na lokalnoj razini.
Suradnja je nastavljena i međusobnim posjetima s Općinom Kočani u Makedoniji te
Općinom Čitluk u Bosni i Hercegovini čiji su predstavnici i gospodarstvenici boravili u
Križevcima i za vrijeme gospodarskog sajma čime su ostvareni preduvjeti za suradnju između
poduzetnika i obrtnika.
Slična je suradnja i sa talijanskom Općinom Reane del Rojale koja se osim na formalnim
sastancima i protokolarnim razgovorima učvrstila i suradnjom na gospodarskoj razini, a čemu
je sudjelovao gradonačelnik razgovarajući i održavajući sastanke u svom uredu.
U Gradu Nagydatu u Republici Mađarskoj, boravio je gradonačelnik sa suradnicima te je
dogovorena suradnja na zajedničkom projektu financiranom iz europskog fonda čime su
učvršćeni ionako dobri odnosi sa ovim prijateljskim gradom.
Uspostavljeni su i kontakti s gradom Travnikom u Bosni i Hercegovini i Općinom Radlje
ob Dravi u Sloveniji.

7

2.
STRUČNA SLUŽBA GRADA KRIŽEVACA

2.1. TIJELA GRADA
2.1.1. GRADSKO VIJEĆE
U drugoj polovici 2011. godine održane je ukupno 6 sjednice Gradskog vijeća.
U spomenutom razdoblju, Gradsko je vijeće donijelo brojne odluke, od kojih se izdvajaju:
1. Zaključak o prihvaćanju odluka mjesnih odbora o povjeravanju upravljanja i
održavanja mjesnih groblja Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci:
a) Mjesnog odbora Carevdar za mjesno groblje u Carevdaru,
b) Mjesnih odbora: Đurđic, Bukovje Križevačko, Cubinec, Gračina i Trema za mjesno
groblje u Đurđicu,
2. Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Križevaca za potpisivanje
"Sporazuma gradonačelnika",
3. Zaključka o odabiru ponude na Javni natječaj za prijenos prava građenje na prostoru
bivše vojarne u Križevcima, radi izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe,
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo polugodište
2011. godine,
5. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog
plana Grada Križevaca,
6. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Križevaca,
7. Odluke o jediničnim vrijednostima iznosa za položajne zone na području Grada
Križevaca,
8. Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi na
području Grada Križevaca,
9. Odluka o osnivanju Lokalne akcijske grupe "PRIGORJE",
10. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Križevaca za 2012. godinu,
11. Proračun Grada Križevaca za 2012. godinu i Projekcije Proračuna Grada Križevaca za
2012.-2014. godinu,
12. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2012. godinu,
13. Program raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca i nekretninama u
vlasništvu Gradskih ustanova,
14. Odluke o načinu i mjerilima naplate usluga od korisnika Dječjeg vrtića Križevci,
15. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Križevaca za 2012. godini.
2.1.2. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA
Gradsko vijeće Grada Križevaca ima 10 radnih tijela, i to: Mandatna komisija, Odbor
za izbor i imenovanja, Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za gospodarstvo i
financije, Odbor za stambeno-komunalne djelatnosti, Odbor za selo, poljoprivredu, šumarstvo
i ruralni razvoj, Odbor za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Odbor za zdravstvo,
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socijalnu skrb i treću životnu dob, Odbor za obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport te
Odbor za dodjelu javnih priznanja.
 U razdoblju srpanj – prosinac 2011. godine održano je ukupno 18 sjednica odbora, na
kojima je uz članove redovito sudjelovao i gradonačelnik Grada odnosno njegovi
zamjenici.
2.1.3. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA
Kolegij gradonačelnika detaljno je objašnjen pod točkom 1.1 "Aktivnosti
Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti na prvoj stranici Izviješća.
2.1.4. GRADSKI SAVJET MLADIH GRADA KRIŽEVACA
U listopadu 2011. godine održani su izbori za treći saziv Gradskog savjeta mladih
Grada Križevaca. Za članove su izabrani: Andreja Babić (Mladež HDZ-a Grada Križevaca),
Željko Jurković (Glas mladih Križevci), Ana Mušlek (Vatrogasna mladež odreda Raven),
Ivana Pavišić – Horvat (KUD "Križevci"), Mario Rajn (Udruga P.O.I.N.T.), Martina Rešetar
(Vijeće učenika Gimnazije I. Z. Dijankovečkog Križevci) i Aleksandra Stojsavljević (Forum
mladih SDP-a Križevci).
Na konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 28. prosinca 2011. godine u prostoru Male
gradske vijećnice Grada Križevaca, za predsjednika je jednoglasno izabran Željko Jurković,
dok je za zamjenicu, također jednoglasno, izabrana Ana Mušlek.
Sukladno Odluci o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Križevaca,
Konstituirajuću sjednicu Gradskog savjeta mladih sazvao je i njome do izbora predsjednika
predsjedavao gradonačelnik Grada Križevaca.
2.2. MJESNI ODBORI I GRADSKE ČETVRTI
Na području Grada ustrojene su 3 gradske četvrti te 30 Mjesnih odbora. Stručna služba
Grada obavlja poslove i ostvaruje neposredne kontakte s mjesnim odborima i gradskim
četvrtima vezano uz neposredno sudjelovanje građana u upravljanju lokalnim poslovima,
obavlja opće i administrativne poslove za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti.
Iz domene Stambeno-komunalnih djelatnosti, u drugom polugodištu 2011. godine
Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci preuzelo je na održavanje 3 mjesna groblja, i to u
Đurđicu, Carevdaru i Sv. Martinu. Također, prema potrebi održavane su ceste po mjesnim
odborima, a uz to obavljalo se pročišćavanje putnih jaraka za odvodnju oborinskih voda.
Osim gore navedenih aktivnosti održavani su i sastanci s mjesnim odborima kako bi se što
kvalitetnije mogli planirati programi za 2012. godinu.
2.3. NACIONALNE MANJINE
U nadležnosti Stručne službe nalaze se poslovi koji se odnose na funkcioniranje Vijeća
srpske nacionalne manjine Grada Križevaca. Vijeće srpske nacionalne manjine po potrebi
održava sjednice u prostorima Gradske uprave.
2.4. OSTALI POSLOVI I ZADAĆE
Uz sve navedeno, Stručna služba Grada Križevaca obavljala je poslove iz radnih
odnosa službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada te je vodila evidencije iz rada i
radnih odnosa. Stručna služba je, nadalje obavljala poslove vezane uz prijem stranaka
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gradonačelnika, protokolarne poslove gradonačelnika te organizirala prigodne svečanosti. Iz
svoje nadležnosti, Stručna služba je obavljala i poslove pisarnice za sva tijela Grada, poslove
otpreme, arhiviranja i čuvanja spisa, nadzora nad obavljanjem uredskog poslovanja u
upravnim tijelima te je vodila brigu o javnim skloništima u vlasništvu Grada i obavljala opće i
tehničke poslove iz područja civilne zaštite.

3.
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

U drugoj polovici 2011. godine, Upravni odjel za gospodarstvo i financije nastavio je s
radom sukladno zakonskim propisima, pravilnicima i uredbama kojima su propisani način i
rokovi rada. U tom smislu učinjeno je sljedeće:
3.1. RAČUNOVODSTVO, FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, KONTROLA I
IZVJEŠTAVANJE
 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.
 Izrađeni su polugodišnji financijski izvještaji za 2011. godinu i dostavljeni
Ministarstvu financija, Državnom uredu za reviziju i FINA-i.
 Izrađen je Polugodišnji obračun Proračuna za 2011. godinu s obrazloženjem.
 Prikupljeni su i konsolidirani financijski izvještaji za polugodišnje razdoblje svih
proračunskih korisnika i dostavljeni FINA-i i Ministarstvu financija.
 Izrađeni su izvještaji za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva i
doznačeni su nadležnim institucijama.
 Obrađena su financijska izvješća proračunskih korisnika.
 Izvršavale su se odluke i zaključci o plaćanju i praćenju, upravnih odjela i
proračunskih korisnika Grada.
 Nastavljena je uspostava Sustava financijske kontrole i upravljanja - izrađena je
Knjiga poslovnih procesa te Strategija upravljanja rizicima.
 Održani su sastanci na temu primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti, podijeljeni
su zadaci i odgovornosti te se krenulo s aktivnim provođenjem odredbi Zakona i
Uredbe.
 Započela je druga faza uvođenja sustava Riznice – održane su edukacije za
proračunske korisnike te je predstavljen model prelaska svih korisnika na Riznicu.
 Izrađene su Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 2011. godinu
 Na osnovu Smjernica Vlade RH izrađene su upute proračunskim korisnicima sa
potrebnim finanacijskim okvirima za izradu njihovih financijskih planova za
2012. godinu te je izrađen prijedlog Proračun Grada za 2012. godinu.
3.2. RAZREZ I NAPLATA GRADSKIH PRIHODA
Kontinuirano su provođene mjere razreza i naplate gradskih prihoda:
 izdano je 6778 rješenja za komunalnu naknadu
 napravljene su 1544 ovrhe za komunalnu naknadu
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izdano je 790 rješenja poreza na tvrtku
napravljeno je 270 opomena poreza na tvrtku
izdano je 66 rješenja poreza na korištenje javnih površina
napravljene su 23 opomene za porez na javne površine
izdano je 329 rješenja poreza na kuću za odmor
napravljeno je 98 opomena za porez na kuću za odmor
napravljeno je 188 ovrha na gradske poreze (porez na tvrtku, porez na korištenje
javnih površina, porez na kuću za odmor)
 napravljeno je 15 ovrha za komunalni doprinos
Radi naplate gradskih prihoda kontinuirano su se kontaktirali obveznici, a ako nije 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.
3.3. EU PROJEKTI
Uspješno su realizirani postojeći projekti sufinancirani iz pretpristupnih fondova EU-a
kroz program IPA Mađarska-Hrvatska, odobrenih na 1. Pozivu za podnošenje projektnih
prijedloga, započela je provedba novih projekata odobrenih na 2. Pozivu te su pripremljeni
novi projekti za 3. Poziv:
 AGRO INC ''Zajedničko istraživanje za razvoj poljoprivredno-prehrambenog
poslovnog inkubatora u Hrvatskoj i Mađarskoj'' – održane su radionice za
poduzetnike i poljoprovrednike, izrađeno je istraživanje, studija i baza podataka
poljoprivrednika s područja Križevaca i okolice, izrađena je kompletna projektna
dokumentacija za gradnju zgrade poljoprivredno-prehrambenog inkubatora,
izrađeni su finalni izvještaji projekta prema nacionalnom kontrolnom tijelu i
Zajedničkom tehničkom tajništvu u Budimpešti.
 Započeta je realizacija projekta "DESONE" - Izrada regionalnih programa i
planova za dostizanje više razine razvoja društva i podizanje standarda u mikroregiji Barcs i Koprivničko-križevačkoj županiji.
 Započeta je realizacija projekta NMCCSCBC - Povezivanje multimedijalnih
kulturnih centara u okviru prekogranične suradnje, gdje je Gradska knjižnica
nositelj projekta, a Grad pridruženi partner.
 Započeta je priprema 6 novih projekata za prijavu na 3. Poziv za podnošenje
projektnih prijedloga IPA Mađarska-Hrvatska.
3.4. POLJOPRIVREDA
Temeljem Programa poljoprivrede "Poticaji u poljoprivredi" provedene su sljedeće
aktivnosti:
 sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava
 sufinanciranje pčelarstva
 sufinanciranje osiguranja usjeva i nasada od elementarnih nepogoda
Uz navedeno, raspisan je natječaj za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske.
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3.5. PODUZETNIŠTVO
 Započeti su i većim dijelom završeni radovi na uređenju Gospodarske zone Gornji
Čret.
 Izrađena je Analiza poslovanja gospodarstva Grada Križevaca za 2010. godinu.
 Sufinanciran je i organizacijski potpomognut XIV. Gospodarski i obrtnički sajam
u Križevcima.
3.6. TURIZAM
Temeljem programa razvoja turizma, sufinancirani su i organizacijski potpomognuti
nastupi Križevačke djevojačke straže u svrhu promocije Grada, organizacija manifestacija,
kao što je Martinje te je sufinanciran je rad Turističke zajednice Grada Križevaca.

4.
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

4. 1. PREDŠKOLSKI ODGOJ
Predškolski odgoj na području Grada Križevaca provodi se djelovanjem: Dječjeg
vrtića Križevci, Dječjeg vrtića ''Zraka sunca'', Dječjeg vrtića Svetog Josipa i Dječjeg vrtića
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.
Grad Križevci je u drugoj polovini godine 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 820,00 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 prema potpisanom
Sporazumu o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju
Poliklinike SUVAG za četvero djece s područja Grada osigurao potrebna sredstva. U tu je
svrhu iz gradskog Proračuna osigurano ukupno 107.040,00 kuna te za osnovne programe
Dječjeg vrtića Križevci, Dječjeg vrtića Svetog Josipa te Dječjeg vrtića ''Zraka sunca'' u drugoj
polovici godine ostvareno je oko 3,5 milijuna kuna, oko 251.053,93 kuna za dodatne
programe odnosno Malu školu Dječjeg vrtića Križevci, predškolski odgoj djece s teškoćama u
razvoju Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju te Malu školu Glazbene škole Alberta
Štrige. Za program kapitalnih ulaganja bilo je ostvareno oko 36.032,00 kuna.
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 pedagoškoj 2010./2011. godini upisano ukupno 9
djece, kao i u 2011/2012. godini. 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,
a u školskoj 2011./2012. godini upisano je 101 dijete.

12

4.2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
U drugoj polovici 2011. godini Grad Križevci je kao osnivač osnovnih škola na svom
području financirao materijalne i financijske izdatke osnovnih škola s područja grada, tekuće
investicijsko održavanje osnovnih škola, kao i kapitalna ulaganja u osnovnim školama.
Ukupno je za osnovnoškolsko obrazovanje u gradu u drugoj polovici 2011. godini ostvareno
oko 4.252.933,87 kuna, od čega 870.708,66 kuna za kapitalna ulaganja.
Grad je pratio i dodatne programe osnovnih škola u 2011. godini te ostvario iznos od
80.808,89 kuna i to 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 Štriga te darove
povodom sv. Nikole za djecu s područja Grada i sl.
4.3. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Srednjoškolsko obrazovanje na području Grada odvija se u četiri obrazovne ustanove,
a to su: Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, Srednja gospodarska škola, Srednja
škola "Ivan Seljanec" i Srednja škola Glazbene škole Alberta Štrige.
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, kao i opremanje prostora, u potpunosti su završeni, čime su
se znatno poboljšali uvjeti za provođenje programa strukovnih zanimanja. Investicijom se u
funkciju stavilo 6500 četvornih metara školskog prostora što je omogućilo nastavu u jednoj
smjeni za gotovo 500 učenika raznih struka.
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga je provodila projekt E-škola kemije,
preko stotinu učenika i profesora kemije Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske
županije izmjenjivalo se u 5 kemijskih radionica. U projektu E-škola kemije nadareni učenici
aktivno se kroz ideje, probleme i literaturu putem foruma i elektroničke pošte povezuju sa
znanstvenicima, a znanstvenici uključeni u program održavaju i niz edukativnih radionica
diljem Hrvatske. Gimnazija je provodila u školskoj 2010./2011. godini još niz projekata od
kojih je i Tulum s(l)ova u školskim knjižnicama.
4.4. VISOKO OBRAZOVANJE
Visoko obrazovanje na području grada provodi se djelovanjem Visokog gospodarskog
učilišta te dislociranog studija ''Primjena informacijske tehnologije u poslovanju''
varaždinskog Fakulteta organizacije i informatike.
Visoko gospodarsko učilište je i u drugoj polovini 2011. godini provodilo aktivnosti u
sklopu Erasmus programa. Petero uspješnih studenata imalo je priliku odraditi završnu
stručnu praksu u inozemstvu i to u sklopu Programa cjeloživotno učenje, Grad je studentima
pružio financijsku potporu u ukupnom iznosu od 3.750,00 kuna.
Studenti Visokog gospodarskog učilišta već tradicionalno organiziraju svake godine
Studentski bal, kojem je Grad pokrovitelj.
4.4.1. Subvencija troškova prijevoza
Grad Križevci je i u školskoj 2010./2011. godini sufinancirao dio troškova cijene
mjesečne i polumjesečne putne đačke karte u visini 20% i to u željezničkom prometu
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učenicima srednjih škola i redovitim studentima s prebivalištem na području Grada, a u
autobusnom prometu učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada.
Tako je u školskoj godini 2010./2011. izdano ukupno 278 potvrda, a iz gradskog
Proračuna osigurano je za tu svrhu ukupno 255.973,00 kuna.
4.4.2. Studentski krediti
U 2011. godini gradski studentski kredit koristi 1 student, dok njih 65 više ne koristi
gradski studentski kredit. Od 65 studenata koji više ne koriste kredit, diplomiralo je 40
studenata, od kojih 16 studenata vraća kredit, 17 studenata se zaposlilo na području grada
Križevaca i nemaju obavezu vraćanja kredita, 1 student je nezaposlen, a 9 studenata je
otplatilo kredit, 25 studenata izgubilo je pravo na kredit, bilo da su ponavljali dvije godine u
toku studija, bilo da su odustali od studiranja. Od toga broja 22 studenta 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 2011. 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). U 2011. godini 24
studenata je sklopilo Ugovor o studentskom kreditu s Splitskom bankom.
Sveukupno je 194 studenata s područja Grada Križevaca zaključilo Ugovore o
studenskom kreditu.
U 2011. godini 39 studenata je kredit otplatilo, 60 studenata otplaćuje kredit, 8
studenata koristi poček otplate od 1 godine, tako da kredit prima ukupno 87 studenata od
kojih je 8 u moratoriju od 1 godine.
Temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima vraćanja studentskih kredita ostvarenih
temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji između Grada Križevaca i SG Splitskom bankom d.d.
ukupno je 15 studenata u 2011. godini podnijelo zahtjeve za povrat otplaćenih rata u 2010.
godini i ostvarilo to pravo. U gradskom proračunu je za tu svrhu osigurano ukupno 65.082,22
kuna.
4.5. 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. U 2011. godini u
samom središtu Grada i na glavnim prometnicama upušteni su rubnici na pješačkim
prijelazima (10 upuštenih rubnika). Kako bi se olakšao pristup u javne ustanove osobama s
invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, Općinski sud u Križevcima je prilagodio ulaz
svojim prostorijama (pristupna rampa). Udruga invalida Križevci je jedna od aktivnijih
udruga na području Grada, koja pruža pomoć i podršku osobama s invaliditetom, naime
udruga posjeduje specijalno kombi vozilo prilagođeno prijevozu osoba s invaliditetom i djece
s poteškoćama u razvoju te su u 2011. godini svakodnevno vršili prijevoz rečenih osoba na
preglede, rehabilitaciju, sportska natjecanja i druženja.
Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom proslavila je 20 godina aktivnog
rada. Udruga aktivno pomaže djeci i mladima s mentalnom retardacijom podižući kvalitetu
života.
Grad je osigurao financijska sredstva za besplatnu prehranu u kuhinjama učenicima
osnovnih škola koji su slabijeg imovinskog stanja, za što je bilo ostvareno u drugoj polovici
godine 76.171,00 kuna, a osigurana su i sredstva za niz programa osoba starije životne dobi,
osoba s invaliditetom i zdravstvenih i humanitarnih programa. Pored navedenog Grad
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osigurava sredstva za isplatu naknada rodiljama te pruža razne oblike pomoći i subvencija za
socijalno ugrožene obitelji i samce na području Grada Križevaca.
U drugoj polovini 2011. godine redovito su se provodili planirani programi udruga iz
područja zdravstva, socijalne skrbe i humanitarnih djelatnosti.
U mjesecu studenom 2011. godine potpisan je Ugovor o prijenosu prava građenja za
izgradnju Doma za starije i nemoćne I. kategorije u Križevcima na području bivše vojarne.
Investitor je tvrtka M.A.D. Consulting &Investment iz Zagreba. Dom će imati kapacitet za
smještaj 100 korisnika.
4.5.1. Naknada i pomoć rodiljama
Rodilje koje za vrijeme rođenja djeteta imaju prijavljeno prebivalište na području
Grada Križevaca imaju pravo na novčanu naknadu. U drugom dijelu godine zaprimljeno je
ukupno 117 zahtjeva za naknadu za rodilje, za što je u gradskom Proračunu osigurano
78.000,00 kuna.
4.5.2. Pomoć za ogrjev
Koprivničko-križevačka županija svake godine u svome Proračunu osigurava sredstva
za podmirenje troškova ogrjeva socijalno ugroženim samcima i obiteljima s područja Grada
Križevaca koji se griju na drva. Centar za socijalnu skrb grada Križevaca svake godine pa
tako i u 2011. godini dostavio je popis korisnika za uzdržavanje koji ostvaruju pravo na
pomoć za ogrjev, popis se je tijekom mjeseca rujna i listopada ažurirao s novim kandidatima.
Grad Križevci je odobrio osobama koje nisu korisnici pomoći za uzdržavanje, a žive u teškim
socijalnim prilikama, pravo na pomoć za ogrjev.
Prema Odluci Koprivničko-križevačke županije, visina pomoći za podmirenje
troškova ogrjeva u 2011. godini iznosila je 950,00 kuna. Temeljem Rješenja o pomoći za
ogrjev u 2011 godini, 281 korisnik (samci i obitelji) s područja Grada Križevaca ostvarili su
pravo na pomoć od 950.00 kuna što ukupno iznosi 266.950,00 kuna.
4.5.3. 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. U 2011. godini zaprimljeno je
ukupno 51 zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć. Za tu svrhu u proračunu se
izdvojilo 50.800,75 kuna.
4.5.4. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Pomoć za podmirenje mjesečnih troškova stanovanja odnosila se na najamninu,
komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, vodu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i
odvoz smeća. Od srpnja do prosinca pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
ostvarilo je 32 korisnika, od kojih su 23 samci, a iz gradskog je Proračuna za tu svrhu
osigurano ukupno 23.490,16 kuna.
4.5.5. 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

15

osobama. Svaki tjedan korisnike obilazi 5 geronto-domaćica i kućni majstor, za koju namjenu
je iz gradskog Proračuna u izvještajnoj godini osigurano ukupno 12.000,00 kuna. Centar za
socijalnu skrb u suradnji sa Gradom, drugim udrugama i institucijama objedinjuje popis
zainteresiranih korisnika u Program, a u skladu s kriterijima Ministarstva obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti.
4.5.6. Ostale pomoći
Povodom božićnih blagdana u 2011. godini osigurala su se sredstva za pomoć socijalno
najugroženijim obiteljima i samcima s područja Grada Križevaca. Upravni odjel za društvene
djelatnosti je u suradnji s institucijama koje se bave socijalnim i humanitarnim radom
prikupio i objedinio popise socijalno ugroženih samaca i obitelji. Pravo je ostvarilo 381
korisnika, a za tu svrhu je bilo osigurano 38.100,00 kuna.
4.6. KULTURA I RELIGIJA
Programom javnih potreba u kulturi za 2011. godinu osigurana su sredstva za rad tri
ustanove u kulturi i to: Pučkog otvorenog učilišta Križevci, Gradske knjižnice "Franjo
Marković" Križevci i Gradskog muzeja Križevci, kojima je Grad ujedno i osnivač. Grad kao
osnivač je preuzeo obvezu financiranja plaća i materijalnih troškova ustanova.
Na prijedlog Kulturnog vijeća za programe iz kulturno-umjetničkog amaterizma
osigurana su sredstva za rad udruga koje se bave kulturnom djelatnošću. Za programe iz
kulturno-umjetničkog amaterizma utrošeno je bilo u 2011. godini 202.000,00 kuna. Rad s
udrugama je bio na zadovoljavajućem nivou, razmjena informacija je tekla bez problema i
iskazana je obostrana suradnja.
Pučko otvoreno učilište je i u drugoj polovini 2011. godine aktivno provodilo niz
kulturnih programa kao što je organizacija kazališnih i glazbenih gostovanja, predstavljanje
knjiga, tribine i razna predavanja. Također je provodilo i obrazovanje odraslih.
U rujnu 2011. godine Gradska knjižnica "Franjo Marković" potpisala je Okvirni
sporazum s tvrtkom Radnik iz Križevaca o rekonstrukciji Doma HV-a za potrebe knjižnice.
Četverogodišnji sporazum iznosi ukupno 7.035.269,00 Kn (bez PDV). Ovim projektom
Gradska knjižnica dobit će novi i kvalitetan, objedinjen prostor od cca. 1800 m2 bruto i oko
1400 m2 neto korisnog prostora, multimedijsku dvoranu i dvorišni prostor za dodatne
programe na otvorenom. Ostale aktivnosti Gradske knjižnice "Franjo Marković" odvijale su
se prema planu i programu.
Gradski muzej je i u drugoj polovini 2011. godini održao brojne izložbe slika,
poštanskih maraka, arheoloških artefakata i fotografija. Pored navedenog, Muzej se uključio u
akciju "Noć muzeja", što je privuklo veliki broj posjetitelja uz bogat program (2 stručna
predavanja, ponoćni koncert i besplatni posjet muzeju). Na zgradi Muzeja obavljena je
zamjena krovišta, kao najznačajniji program investicijskog održavanja, izrađen je pleteni koš
za kukuruz koji je stradao u požaru te je završena druga faza konzervatorsko-restauratorskih
radova na cehovskoj zastavi iz 1859- god.
Sredinom rujna svečano je obilježena 20-ta godišnjica oslobođenja vojarne u
Križevcima i osnutka križevačkih ratnih postrojbi, povodom te značajne obljetnice izdana je
knjiga po nazivom"Križevačke ratne postrojbe u Domovinskom ratu 1991.-1995." U
osnovnim i srednjim školama s područja Grada i bivše općine Križevci održana su predavanja
na teme iz Domovinskog rata.
Sredinom listopada održan je državni izbor za najuzorniju seosku ženu u Brodskoposavskoj županiji, na izboru je titulu najuzornije seoske hrvatske žene ponijela Monika
Kemenović iz Dijankovca.
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Sve gradske manifestacije u drugom dijelu 2011. godine, kao što su ''Križevačko
veliko spravišče'', obilježavanje Dana sv. Marka Križevčanina, Blagdanski i Novogodišnji
koncert te brojne druge, održane su prema planiranom programu i sredstvima.
4.7. ŠPORT I 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 2011. godini.
Početkom srpnja u organizaciji Auto moto kluba "Križevci" održana je već
tradicionalna moto utrka "Nagrada Križevaca 2011". Na gradskoj stazi dugačkoj 1500 metara
je sudjelovalo oko 80-tak vozača u 10 disciplina brzinaca i oldtimera.
U mjesecu studenom održane su 8. gradske športske igre osnovnoškolaca. U igrama je
sudjelovalo oko 700 učenika.
Krajem 2011. godine u prosincu održan je XIII. Turnir u malom nogometu po
nazivom "Križevci 2011- Ožujsko".
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 športa i rekreacije, kao što su Odred izviđača "Kalnik",
Felinološko društvo, Društvo za uzgoj malih životinja i druge udruge.
4.8. 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 i za drugi dio 2011. godine osigurao sredstva za
plaće zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe i dio sredstava za materijalne rashode. Sredstva
iz gradskog Proračuna su doznačavana tijekom druge polovice godine redovito, sukladno
mjesečnim zahtjevima i realizirana su u cijelosti.
Vatrogasna zajednica Grada Križevaca u svom sastavu ima 32 dobrovoljna
vatrogasna društva te im pruža potrebnu stručnu pomoć. Dobrovoljna vatrogasna društva
podijeljena su u tri kategorije i na prema tome se prati njihov rad. 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.
Javna vatrogasna postrojba, Vatrogasna zajednica Grada Križevaca te odredi
vatrogasca u izvještajnom razdoblju sudjelovali su na raznim natjecanjima, kao što je
odredsko natjecanje u Gornjem Dubovcu, Erdovcu, Gradsko natjecanje vatrogasaca u
Apatovcu, Gradsko natjecanje djece i mladeži te natjecanje članova i članica VZG i na
Županijskom vatrogasnom natjecanju u Virju i sl.
Iz svega naprijed iznesenoga, može se sačiniti pregled planiranih i ostvarenih
programa i sredstava po svim programima javnih potreba, kako slijedi:
KORISNIK
PREDŠKOLSKI ODGOJ
OSNOVNO OBRAZOVANJE

PLANIRANO
2011.
7.015.096,00 kn
7.991.004,00 kn

OSTVARENO
01.07.-31.12
3.965.273,03kn
4.361.899,38 kn

INDEKS
56,52 %
54,58 %
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SREDNJOŠKOLSKO
I
OSTALO OBRAZOVANJE
PROGRAMI U KULTURI
ŠPORT, REKREACIJA I
TEHNIČKA KULTURA
SOCIJALNA
SKRB
I
ZDRAVSTVO
PROTUPOŽARNA I CIVILNA
ZAŠTITA
RAZDJEL DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI:

645.000,00 kn

346.537,27 kn

53,72%

6.141.382,00 kn
1.611.224,00 kn

3.486.445,39 kn
758.042,04 kn

56,76 %
47,04 %

1.312.650,00 kn

792.422,90 kn

60,36 %

4.190.746,00 kn

4.175.908,24 kn

60,36 %

28.907.102,00 kn

17.886.528,25 kn

61,87 %

5.
UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI

5.1 STRATEŠKI DOKUMENTI I UREĐENJE PROSTORA
5.1.1. PROSTORNI PLANOVI
Upravni odjel za stambeno komunalne djelatnosti u razdoblju srpanj – prosinac
pokrenuo je postupak izrade II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP-a)
Grada Križevaca. U spomenutom razdoblju pokrenut je postupak za:
 Donošenje Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja neizgrađenog dijela gradskog
groblja u Križevcima,
 Donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna (ciljanih) Urbanističkog plana
gospodarske zone "Cubinec".
5.1.2. PROVOĐENJE ANKETE DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE
U izvještajnom razdoblju provedena je anketa društveno poticane stanogradnje u
suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama. Za Program "A",
odnosno kupnju stanova, nije zaprimljen niti jedan Zahtjev, osim nekoliko telefonskih upita.
Za Program "B" (izgradnja, dogradnja ili završetak započete gradnje) i "C" (kupnja
građevinskog materijala) bilo je nekoliko zainteresiranih osoba kojima smo dali sva potrebna
objašnjenja i papire, te telefone APN-a. Jedna osoba je popunila Anketni listić dok ostale
osobe nisu isti ni popunile. Ista osoba koja je popunila listić nam je osobno i javila povratnu
informaciju, a to je da se taj dio Programa ne može realizirati, nego samo Program "A", a
razlozi nam nisu poznati.
5.1.3. SPOMENICI KULTURE
U drugoj polovici 2011. godine kandidirano je dvanaest programa prema Ministarstvu
kulture za Program zaštite spomenika kulture za 2012. godinu te je pružena pomoć vlasnicima
objekata kod kandidiranja projekata prema Županiji. Također, izvođeni su radovi na sanaciji
dijela krovišta Pavlinskog samostana crkve Sv. Ane u Križevcima (sjeverozapadni dio) te na
rekonstrukciji krovišta Hrvatskog doma – I faza,
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U drugoj polovici 2011. godine započeto je i izvođenje radova na rekonstrukciji
gotičkih prozora na crkvi "Uznesenja Marijina" u Glogovnici (južno pročelje) te
restauratorsko-konzervatorskih radova na ziđu i stropu Svetišta crkve "Uznesenja Marijina" u
Glogovnici.
U razdoblju srpanj-prosinac 2011. godine izrađena je:
 projektna dokumentacije za sanaciju krovišta Hrvatskog doma (sve faze-6),
 projektna dokumentacija za uređenje kapele Sv. Florijana u Križevcima
(krovište, pročelja i drenaža),
 projektna dokumentacija za uređenje crkve Sv. Helene u Sv. Heleni
(arhitektonski snimak, restauratorsko-konzervatorska istraživanja, uređenje
svih pročelja i tornja i to po fazama),
5.1.4. ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA
Održavanje objekata u vlasništvu Grada Križevaca obuhvaćalo je sljedeće aktivnosti:
 Izradu sustava zaštite od djelovanja munje (LPS) – gromobran i uzemljenje na
zgradi I. Z. Dijankovečkog 5.,
 Saniranje odvoda kanalizacije te saniranje zidova i uređenje pročelja na zgradi
u I. Z. Dijankovečkog 8 (knjižara),
 Izmještaj električnih vodova, telefonskih vodova te rušenje objekta u Velikom
Ravenu,
 Privremenu sanacija i čišćenje izgorjelog krovišta na zgradi na trgu Antuna
Nemčića 7.,
 Izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje Potvrde na Glavni
projekt za rekonstrukciju 1. kata, potkrovlja i krovišta za zgradu na trgu A.
Nemčića 7 (uništeno od požara),
 Izradu projekta za izradu idejnog rješenja za rekonstrukciju ograde na
gradskom groblju u Križevcima,
 Rušenje zgrade kod prijelaza preko željezničke pruge (bivše skladište
građevnog materijala),
 Manje popravci na objektima: limarija, krovišta, sanitarni čvorovi i slično.
5.1.5. SUGLASNOSTI NA LOKACIJSKE DOZVOLE
U drugoj polovici 2011. godine izdano je 6 suglasnosti pri izdavanju Lokacijskih
dozvola za objekte gdje se Grad pojavljuje kao susjed.
5.2. PROJEKTI IZGRADNJE VODOOPSKRBE NA PODRUČJU GRADA
Projekt
Izgradnja vodovodne mreže u
naseljima: Apatovec, Prikraj,
Sv. Martin i Špiranec (EIB II)
Izgradnja vodovodne mreže u
G.Cubincu i Gračini
Izgradnja hidrobloka Bukovje
na rezervoaru

Obavljeni radovi
Završava se gradnja
vodovoda u Apatovcu,
Prikraju, Sv. Martinu i
Špirancu
Završena gradnja vodovoda u
Gračini
Završeni radovi

Iznos
Izvođač
1.828.527 PALIR d.o.o
Zagreb
586.468
ABM
Gradnja
d.o.o.
Zagreb
1.007.000
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5. 3. PROJEKTI IZGRADNJE MREŽE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA
Projekt
Izgradnja sifonskih prijelaza:
Koruška, Kalnička, Pušća,
Izgradnja kanalizacije u Ulici
P. Krešimira II. faza

Obavljeni radovi
Završeni radovi na svim
sifonima
Završeni radovi

Iznos
600.000
779.000

Izvođač
GRAD-KOM
d.o.o. Križevci
RADNIK d.d.
Križevci

5. 4. PROJEKT IZGRADNJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA
Projekt
Projekt nogostupa u Ulici
Petra Zrinskog
Uvođenje dječjih igrališta

Obavljeni radovi
Završen glavni projekt

Iznos
50.000

Završena igrališta u Ul.
F.Markovića i B. Hanžeka

80.000

Projekt ceste i nogostupa u
Potočkoj ulici
Projek parkirališta na Trgu
bana Lackovića

Izvođeno idejno rješenje za
lokacijsku dozvolu
Izrađen Glavni projekt i
dobivena Potvrda na projekt

41.000
21.000

Izvođač
KAŠIK d.o.o.
Križevci
Komunalno
poduzeće d.o.o
Križevci
KAŠIK d.o.o.
Križevci
KAŠIK d.o.o.
Križevci

5. 5. PROJEKT IZGRADNJE CESTA NA PODRUČJU GRADA
Projekt
Modernizacija ceste za
Povelić
Projekt rekonstrukcije ceste u
Istarskoj ulici
Projekt rekonstrukcije ceste i
javne rasvjete u Ulici bana J.
Jelačića
Projekt rekonstrukcije
Frankopasnke ulice

Obavljeni radovi
Iznos
Izvođač
Završena modernizacija ceste 835.579,00 RADNIK d.d.
za Povelić (Grad financira
Križevci
podlogu)
Izrađen glavni projekt i
50.000
KAŠIK d.o.o.
dobivena Potvrda na projekt
Križevci
Izrađeno idejno rješenje za
80.000
KAŠIK d.o.o.
lokacijsku dozvolu
Križevci
Izrađen glavni projekt i
dobivena Potvrda na projekt

85.000

KAŠIK d.o.o.
Križevci

5.6. PROJEKT GRADNJE POSLOVNE ZGRADE NA GRADSKOM GROBLJU U
KRIŽEVCIMA
Projekt
Gradnja poslovne zgrade sa
sanitarnim čvorom na groblju
u Križevcima

Obavljeni radovi
Završen dio radova na
objektu

Iznos
69.000

Izvođač
Komunalno
poduzeće d.o.o.
Križevci
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5.7. PROJEKT ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU
GRADA
Projekt
Preša za prešanje plastike i
papira

Obavljeni radovi
Završena postava preše za
prešanje plastike i papira

Iznos
218.000

Postrojenje za grijanje bio
masom

Dobivena potvrda na
projekt, zaključen ugovor s
Fondom za 54%
sufinanciranje

579.000

Izvođač
Komunalno
poduzeće d.o.o
Križevci
Komunalno
poduzeće d.o.o.
Križevci

5. 8. JAVNA NABAVA I IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
U drugoj polovici 2011. godine izvršene su slijedeće aktivnosti:
 provedeni su postupci javne nabave za:
 nabavu osobnog vozila,
 projektiranje nogostupa u Zagorskoj ulici,
 izradu Studije grijanja javnih objekata geotermalnom energijom, re
 konstrukciju krovišta Hrvatskog doma,
 rekonstrukcija bivšeg Doma HV-a,
 dodatne radove na izgradnji nogostupa u Ulici kralja Petra Krešimira te
 dodatne radove na izgradnji komunalne i prometne infrastrukture u
gospodarskoj zoni Gornji Čret.
Provođenje postupka javne nabave uključuje donošenje Odluke o početku postupka,
izrada Dokumentacije za nadmetanje, objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave,
otvaranje ponuda i vođenje zapisnika, pregled i ocjena ponuda uz izradu Zapisnika o pregledu
i ocjeni ponuda, donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te sastavljanje i
potpisivanje ugovora.
 provodila se koordinacija i kontrola izvođenja radova na izgradnji komunalne i
prometne infrastrukture u gospodarskoj zoni Gornji Čret;
 provodila se koordinacija i kontrola izvođenja radova na rekonstrukciji i promjeni
namjene objekta Doma HV-a u gradsku knjižnicu;
 prema Fondu za zaštitu okoliša smo nominirali projekt certificiranja objekta u
vlasništvu Grada – Dječjeg vrtića Križevci, koji je prihvaćen i realiziran;
 kontinuirano unosimo potrošnju i ažuriramo podatke o gradskim objektima u
Informacijskom sustavu gospodarenja energijom;
5.9. URED ZA GOSPODARENJE ENERGIJOM
 pristupili smo Europskoj organizaciji ekološki osviještenih gradova – Sporazumu
gradonačelnika. Europska komisija je 29. 1. 2008. godine pokrenula inicijativu
"Sporazum gradonačelnika" (Covenant of Mayors) kojim se povezuju gradonačelnici
energetski osviještenih europskih gradova s ciljem razmjene iskustva u primjeni mjera
energetske učinkovitosti urbanih sredina. Potpisivanjem sporazuma gradonačelnici se
obvezuju na provedbu programa 20/20/20 (20% smanjenja stakleničkih plinova, 20%
povećanja energetske učinkovitosti, 20% povećanja udjela obnovljivih izvora
energije).
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5.10. AKTIVNOSTI KOMUNALNOG I PROMETNOG REDARSTVA
5.10.1. KOMUNALNO REDARSTVO
Tijekom druge polovice 2011. godine rad komunalnog redarstava je bio usmjeren na:
- nadzor po Odluci o komunalnom redu i ostalim odlukama iz nadležnosti
- nadzor komunalnih djelatnosti (održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih
površina, održavanje zajedničkih dijelova groblja, održavanje sustava atmosferske
odvodnje)
- nadzor nad radom zimske službe
- nadzor nad službom hvatanja pasa lutalica
- nadzor nad radom dimnjačarske službe
Nadzor po Odluci o komunalnom redu je obuhvaćao:
- uređenje naselja
- korištenje i očuvanje javnih površina,
- nadzor čišćenja dječjih igrališta i ispravnosti sprava,
- protupravno postavljene predmete,
- držanje životinja i
- nadzor izvršenje rješenja.
U većini slučajeva, nakon nadzora stranke su opomenute ili im je usmeno naloženo
izvršenje određenih radnji što su iste i učinile.
Uređenje naselja
Nadzor je obuhvaćao:
- postavljanje reklama i reklamnih ploča,
- plakatiranje,
- urednost i uređenost ostalih javnih zelenih površina,
- urednost prostora oko zelenih otoka i kontejnera oko stambenih zgrada i poslovnih
objekata i
- održavanje stabala, ukrasnih živica i drugog zelenila, te okućnica uz javne površine.
Izdano je 13 rješenja za uređenje okućnica i okresivanje drveća te je izdano 5 obaveznih
prekršajnih naloga.
Korištenje i očuvanje javnih površina:
Nadzor je obuhvaćao korištenje i očuvanje javnih površina:
- postava kioska i pokretnih naprava,
- odlaganje građevinskog materijala, postavu skela, organizaciju gradilišta, popravak
krovišta,
- prigodna i povremena prodaja (prodaja cvijeća, voća i povrća),
- prodaja robe van tržnog prostora,
- objekte i uređaje koji se na njima nalaze,
- odlaganje ogrijeva,
- prekopi i bušenje javnih površina radi izgradnje komunalne infrastrukture, izvođenje
priključka na komunalnu infrastrukturu te sanacija istih,
- hitne intervencije radi popravka kvarova na komunalnoj infrastrukturi,
- prigodne manifestacije (Dan Grad, Veliko i Malo Spravišče),
- parkiranje (na zelenim površinama ili površinama koje su nekad bile zelene) i
- ispuštanje otpadnih voda u putni jarak
Izdano je 11 rješenja, a najviše za ispuštanje otpadnih voda.
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Tijekom 2011. godine Komunalno redarstvo je usmjerilo posebnu pažnju na korištenje
javnih površina za prekope i bušenja javnih površina odnosno njihovo vraćanje u prvobitno
stanje.
Nadzor nad dječjim igralištima
Vršen je nadzor čistoće dječjih igrališta i ispravnosti opreme. Sve uočene
neispravnosti opreme dječjih igrališta odmah su popravljali djelatnici Komunalnog poduzeća.
Protupravno postavljeni predmeti
Sa javnih površina uklanjana su neregistrirana vozila, štandovi i ostali protupravno
postavljenih predmeta. Izdana su 3 rješenja.
Držanje životinja
Obavljan je nadzor držanja životinja po prijavi građana sukladno važećoj odluci.
Izdana su 2 rješenja.
Nerazvrstane ceste
Tijekom 2011 godine vršen je nadzor nerazvrstani cesta. Nadzor je obuhvaćao
održavanje živica i putnih jaraka i nanošenje zemlje na nerazvrstane ceste po prijavi MO ili po
službenoj dužnosti.
Izdano je 29 rješenja, a najviše na uređenju putnih jaraka i održavanje živica.
Nadzor komunalnih djelatnosti
Svakodnevno je obavljan nadzor nad održavanjem čistoće javnih površina i
održavanjem zelenih površina. Svi uočeni nedostaci rješavani su sa djelatnicima Komunalnog
poduzeća.
Nadzor nad radom Zimske službe
Tijekom 2011. godine vršen je stalni nadzor nad radom Zimske službe Komunalnog
poduzeća. Komunalno poduzeće je sa svojim kooperantima vršilo čišćenje snijega i leda
prema planu i programu bez veći primjedbi na izvođenje radova.
Nadzor nad hvatanjem pasa lutalica
Prema potrebi obavještavana je služba za hvatanje pasa lutalica.
Nazor nad radom dimnjačarske službe
Nazor nad radom dimnjačarske službe obavljen je po Odluci o dimnjačarskoj službi, a
obuhvaćao je nadzor vođenja odgovarajuće evidencije.
5.10.2. PROMETNO REDARSTVO
Prometno redarstvo je obavljalo poslove nadzor prometa u mirovanju, sukladno
ovlastima po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i ostalim važećim pravilnicima. Nadzor
je obuhvaćao upozoravanje i kažnjavanje vozača koji su nepropisno zaustavljali ili parkirali
vozila kao i premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila (pauk služba) od
15.11.
Ukupno je izdano 105 obavijesti o počinjenom prekršaju i 30 naredbi za premještanje
vozila. Isto tako obavljani su i poslovi regulacije prometa za vrijeme održavanja manifestacija
i programa koji su se odvijali na području Grada, kada je to bilo potrebno. Komunalni i
prometni redari radili su i ostale poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika UO.
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ZAVRŠNA RIJEČ

Poštovane gospođe i gospodo vijećnici, gospodine predsjedniče,
Iza nas je još jedna godina, godina aktivnosti, godina osmišljavanja i provođenja
raznih poslova iz djelokruga lokalne samouprave. Kao i svake godine u ovo doba, a sukladno
Zakonu, Gradonačelnik podnosi izvješće o svom radu Gradskom vijeću. Realno gledajući,
radi se o dupliranju izvješća, jer se u stvari skoro cjelokupna aktivnost tijekom cijele godine
javno objavljuje, a i Izvješćem o izvršenju proračuna i programa vide se sve aktivnosti
gradskih službi, Gradskog vijeća i, naravno, Gradonačelnika.
Tako je koncipirano i ovo izvješće, u stvari još su jednom pobrojene aktivnosti koje
ste već primili u prethodnim izvješćima o izvršenju programa i proračuna. K tome su dodane
neke aktivnosti iz svakodnevnog rada Gradonačelnika, naravno u skraćenom obliku, jer bi sve
aktivnosti bili vrlo teško pobrojiti, obzirom na njihov broj i dinamiku.
Sve u svemu, bez obzira na izuzetno tešku godinu uspjeli smo realizirati čitav niz
vrijednih programa u našemu Gradu, održavali smo dobru suradnju s državnim tijelima,
udrugama, gradovima prijateljima u Domovini i inozemstvu. Vrlo aktivno smo se uključivali
u pripreme i realizaciju projekata EU. Pronalazili smo investitore za ulaganja u našem gradu.
neke od ideja uspješno smo priveli kraju, neke su pred realizacijom, a neki su investitori na
žalost odustali zbog ne donošenja odluka na Gradskom vijeću.
Kandidirali smo i pripremili u potpunosti nekoliko značajnih projekata koji bi se
trebali realizirati preko državnih programa pa se nadam da će se sadašnja Vlada što prije snaći
i početi realizaciju već prošle godine prikupljenih projekata. Prema državnim programima,
krajem protekle godine, dostavljeni su projekti za rekonstrukciju i uređenje Istarske i
Frankopanske ulice i parkirališta kod bazena, projekt za izgradnju nove zgrade Gimnazije te
idejna rješenja za dvije sportske dvorane. K tome možemo dodati zahtjeve za rekonstrukciju
državnih cesta (H. Branitelja, Supilova, Koprivnička), odvodnja u Gundulićevoj te nekoliko
vodoopskrbnih projekata.
Kontinuirano je vođena briga o svim programima u Gradu, osobno i sa svojim
suradnicima, posebno zamjenicima nastojao sam biti što više prisutan, a kontinuirano se
radilo i s gradskim ustanovama i trgovačkim društvima. Naravno da u ovakvom širokom
spektru djelatnosti dođe do situacija gdje se moraju povući i neki teži potezi pa ovdje moram
izraziti svoje razočarenje međuljudskim odnosima unutar Javne vatrogasne postrojbe, no i
izraziti zadovoljstvo što to ipak nije utjecalo na profesionalno djelovanje.
Od vremena kad je izmijenjen Zakon kojim su ukinuta poglavarstva, ustrojio sam
Kolegij gradonačelnika, javnog karaktera s ciljem da javnost bude što bolje upoznata s radom
Gradonačelnika i gradskih službi, pored toga sve se odluke objavljuju i na službenim
stranicama Grada.
Poštovane vijećnice i vijećnici, zahvaljujem vam na sudjelovanju u radu u protekloj
godini. Vjerujem da vam je kod donošenja odluka i rasprava uvijek na prvom mjestu bio
interes našeg Grada i da vas je upravo to vodilo. Hvala Vam na suradnji tijekom protekle
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godine, ako sam nekoga uvrijedio, ispričavam se, a pojedinim vijećnicima koji često puta nisu
baš "nježni" prema instituciji Gradonačelnika već sam oprostio. Ponavljam, važno je da svi
koji smo dobili povjerenje naših sugrađana u svojim odlukama uvijek imamo na prvom
mjestu interes Grada kao zajednice, a ne interes pojedinca.
Hvala na suradnji sa željom da u ovoj godini bude još bolja.

GRADONAČELNIK
Branko Hrg v.r.
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