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IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KRIŽEVACA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – LIPANJ 2012. 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 siječanj - lipanj 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. siječnja do 30. lipnja 2012. godine nastavljena je praksa sazivanja
Gradonačelnikovih stručnih 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. siječnja do 30. lipnja 2012. godine održano je šest sjednica Kolegija, na kojima
se raspravljalo po ukupno 58 točaka dnevnoga reda, a na kojima je Gradonačelnik donio
ukupno 58 zaključaka, odluka i rješenja.
Sukladno ovlaštenjima iz članka 27. Statuta Grada Križevaca utvrđeno je i podneseno
Gradskom vijeću ukupno 27 prijedloga akata.
Sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08) i ovlaštenju
iz članka 27. Statuta Grada Križevaca proslijeđeni su na razmatranje i usvajanje: Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 2011. godinu i Izvještaj o korištenju
proračunske zalihe Proračuna Grada Križevaca za razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine,
koje je Gradsko vijeće prihvatilo na svojoj 24. Sjednici održanoj 18. travnja 2012. godine.
Na temelju odredbe članka 29. Statuta Grada Križevaca, Gradonačelnik je podnio
Gradskom vijeću Izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine.
Gradsko vijeće spomenuto Izvješće je prihvatilo 18. travnja 2012. godine na svojoj 24.
sjednici.
Uz Izvješće o radu gradonačelnika te proračunskih izvještaja, Gradskom vijeću su
upućena sljedeća izviješća:
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 Izvješće o radu i financijskom poslovanju Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. za
2011. godinu,
 Izvješća o ostvarenju Financijskih planova dječjih vrtića s područja Grada, ustanova u
kulturi, Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, Vatrogasne zajednice Grada
Križevaca, Zajednice športskih udruga Križevci, Zajednice tehničke kulture Križevci
te Izviješća osnovnih škola s područja Grada Križevaca za 2011. godinu,
 Financijsko Izvješće Radija Križevci d.o.o. za 2011. godinu,
 Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Grada
Križevaca za 2011. godinu,
 Izvješće o procjeni štete od mraza na području Grada Križevaca za 2012. godina,
 Izviješća o stanju sigurnosti tijekom 2011. godine na području Grada Križevaca i
događajima iz područja zaštite od požara i eksplozija na području Koprivničkokriževačke županije
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) donesen je Zaključak o upućivanju I. Izmjena i dopuna (ciljanih)
Urbanističkog plana uređenja (UPU) gospodarske zone "Cubinec" u Križevcima na Javnu
raspravu i uvid te je Gradskom vijeću je proslijeđena na razmatranje i usvajanje Odluka o
ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana gospodarske zone
"Cubinec".
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:
 Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Križevaca,
 Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Križevaca,
 Odluka o ostvarivanju prava na pomoći iz socijalne skrbi Grada Križevaca,
 Odluka o mjestima i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na području Grada
Križevaca,
 Odluke o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti komunalni poslovi za održavanje:
a) nerazvrstanih asfaltnih cesta na području Grada Križevaca,
b) nerazvrstanih tucaničkih cesta na području Grada Križevaca
Sukladno ovlaštenjima iz Zakona i Statuta, Gradonačelnik je donio i 10 akata koji su
objavljeni u "Službenom vjesniku Grada Križevaca", od kojih izdvajam:






Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na ekonomsku cijenu smještaja u vrtiću,
Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Križevaca,
Rješenje o potvrđivanju imenovanja zapovjednika DVD Podgajec,
Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca
 Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora "Križevačkog poduzetničkog centra"
d.o.o. Križevci,
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1.2. MEDIJSKE AKTIVNOSTI I ODNOSI S JAVNOŠĆU
Javnost i transparentnost rada gradonačelnika, gradskih službenika kao i svih tijela te
svih odluka koje su se u Gradu donosile, osigurala se kroz redovito informiranje te kroz
suradnju s medijima.
Gradonačelnik je tako ponedjeljkom redovito gostovao u kontakt emisiji na Radio
Križevcima te je na taj način izvještavao javnost o događanjima i radovima u gradu, a na ovaj
je način omogućeno i da građani neposredno komuniciraju s gradonačelnikom, postavljaju
pitanja i iznose svoje probleme.
Gradonačelnik je sudjelovao i u drugim radio emisijama, jednom mjesečno gostovao
je u informativnoj emisiji Radio Koprivnice, a o svim važnim odlukama i temama redovito se
izvještavalo na televiziji, objavama u tiskanim medijima i na web stranici Grada ili kroz
objavu priopćenja odaslanih iz Ureda gradonačelnika.
Kako bi se javnosti omogućilo da ima uvid u način donošenja odluka i njihov sadržaj,
Kolegiji gradonačelnika otvoreni je za medije.
Na taj način nastojalo se redovito informirati javnost o radu gradonačelnika i ostalih
gradskih službi, a bio je i redovito dostupan za razgovore s građanima bilo kontaktom
telefonom u radio emisijama ili osobno primajući građane u svom Uredu.
U prvih 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 prvoj polovici 2012. godine održao nekoliko prijema, od kojih
ističemo:
-

-

Godišnji prijem za svećenike i časne sestre sa šireg križevačkog područja,
U povodu Svjetskog dana Down sindroma, gradonačelnika su posjetila djeca rođena s
ovim poremećajem,
U povodu dana sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca te u Mjesecu borbe protiv požara,
održan je prijem za vatrogasce,
Prijem za studente u povodu svečanog potpisivanja Ugovora o načinu i uvjetima
ostvarivanja prava studenata na povrat otplaćenih rata studentskog kredita,
U povodu Međunarodnog dana Crvenoga križa gradonačelnik Branko Hrg priredio je
prijem za djelatnike, aktiviste i volontere Gradskog društva Crvenog križa,
Održan je prijem za učenike, sudionike državnih natjecanja koji su se natjecali u
organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i
obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje, u školskoj 2011./2012. godini, a
koji su osvojili jedno od prva tri mjesta,
Upriličen je prijem za učenike osnovnih i srednjih škola na području Grada koji su
svoje cjelokupno osnovnoškolsko odnosno srednjoškolsko obrazovanje završili s
odličnim uspjehom.
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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 sa
predstavnicima lokalnih, regionalnih i državnih tijela te tvrtki i ustanova.
Sastanci vezani uz izgradnju autoceste
Početkom godine pojavile su se prve naznake kako bi nakon promijene vlasti na
državnoj razini projekt izgradnje Podravskog ipsilona mogao stati u svojoj realizaciji te bi
Križevci ponovo mogli ostati bez autoceste. Gradonačelnik je iskazao svoj oštar i nedvojben
stav protivljenju takvoj odluci, a kako bi ukazao na sve već do sada napravljeno i
pokušavajući argumentirano objasniti kako je nužno dovršiti ovaj započeti projekt koji je već
bio u punom zamahu, poduzeti su konkretni koraci u tom smjeru. Osim prikupljenih potpisa
građana, koji su se izjasnili protiv zaustavljanja radova, i održane tematske sjednice Gradskog
vijeća na tu temu, gradonačelnik je pokušao postići konsenzus među političkim strankama po
tom pitanju. U tu je svrhu sazvao i sastanak na kojem su svi prisutni predstavnici političkih
stranaka koje djeluju u Gradskom vijeću dali potporu nastavku radova.
Gradonačelnik je imao intenzivne kontakte te kontinuirano putem dopisa i razgovora
upozoravao na stav građana ovoga kraja, i to: predsjednika države, premijera Hrvatske Vlade,
prvog potpredsjednika, resornog ministra, predsjednika Hrvatskog sabora te čelne ljude
Hrvatskih autocesta.
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
Redovito su obrtnici i poduzetnici razgovarali s gradonačelnikom o trenutnoj situaciji u
gospodarstvu te problemima obrtnika na području Grada Križevaca.
Sastanci sa domaćim i stranim investitorima
Gradonačelnik je imao sastanke i s investitorima s kojima je razgovarao o
mogućnostima ulaganja u gradu Križevcima, predstavljajući im potencijale grada i okolice, s
naglaskom na Gospodarsku zonu Gornji Čret, ali i ostale Gospodarske zone.
Sastanci s ministrima, zamjenicima te saborskim zastupnicima
Gradonačelnik je održao i niz sastanaka s predstavnicima Hrvatske vlade, ministrima
kao i saborskim zastupnicima nastojeći utjecati na donošenje odluka važnih za stanovnike
križevačkog kraja te spriječiti donošenje loših odluka za ovaj kraj ili umanjiti posljedice
takvih odluka. 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.
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Sastanci s gradonačelnicima i načelnicima
U duhu dobre suradnje održavani su kontakti te sastanci sa vodećim ljudima drugih
jedinica lokalne samouprave. Susreti na kojima su se razmjenjivala iskustva i problemi vezani
uz funkcioniranje lokalne samouprave, održavani su u Križevcima, Vrbovcu, Krapini, Čazmi,
Ivanić-Gradu, Zaprešiću i Svetom Ivanu Zelini.
Osim s gradonačelnicima, redovita je bila i komunikacija s načelnicima općina, naročito
susjednih općina s kojima se raspravljalo o mnogim temama od zajedničkog interesa, a
posjećivao je i kulturna i društvena događanja na njihovom području.
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.
1.5. MEĐUNARODNA SURADNJA
Osim što je gradonačelnik imao niz sastanaka u različitim ministarstvima i u ostalim
državnim tijelima te Županiji, a svakodnevno je 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, nastavljena je dobra
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, poput projekta Desone.
Sastanci u Mostaru i Čitluku
Tradicionalno dobra suradnja sa susjednom državom, naročito Općinom Čitluk i dalje se
nastavila pa su u nekoliko prigoda predstavnici ove općine boravili u Križevcima, a
gradonačelnik je sa svojim suradnicima bio u posjetu Čitluku te boravio na Međunarodnom
sajmu u Mostaru.
1.6. AKTIVNOSTI NA PODRUČJU GRADA
Uz već nabrojene aktivnosti, gradonačelnik se redovito, koliko su mu to ostale obveze
dozvoljavale, odazivao i prisustvovao kulturnim, vjerskim, društvenim, sportskim
događanjima, kao što su: ''Dani hrvatskih svetaca i blaženika'', proslava Dana Grada 24.
travnja, ''Križevačko veliko spravišče'', Dani škola, izložbe, koncerti, proslava 400 godina od
osnutka Križevačke grkokatoličke biskupije uz Arihijerijsku svečanu liturgiju. Gradonačelnik
je redovito posjećivao i Dječje vrtiće, Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju te je
obilazio ustanove kako bi se informirao o programima, aktivnostima i radovima na svim
objektima u vlasništvu Grada.
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Od ostalih događanja u prvoj polovici godine kojima je nazočio i gradonačelnik jedno
od najznačajnijih je otvorenje novog privatnog dječjeg vrtića „Čarobna šuma“, a započeli su i
radovi na izgradnji Doma za starije i nemoćne. Oba projekta osmišljena su na sličan način
zahvaljujući dobroj suradnji lokalne vlasti i privatnih investitora.
Gradonačelnik je prisustvovao i skupštinama DVD-a, kao i svih ostalih udruga i
društava koji djeluju na području Grada Križevaca.

2.
STRUČNA SLUŽBA GRADA KRIŽEVACA

2.1. GRADSKO VIJEĆE
U prvoj polovici 2012. godine održane su 4 sjednice Gradskog vijeća, od kojih je
jedna, 25. sjednica bila tematska. Na spomenutoj sjednici raspravljalo se po jednoj točci
dnevnoga reda, a vezano uz najavu o zaustavljanju radova na izgradnji autoceste A 12.
2.1.1. 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,
socijalnu skrb i treću životnu dob, Odbor za obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport te
Odbor za dodjelu javnih priznanja.
 U razdoblju siječanj - lipanj 2012. godine održano je ukupno 15 sjednica odbora, na
kojima je, uz članove, redovito sudjelovao i gradonačelnik Grada odnosno njegovi
zamjenici.
2.1.2. GRADSKI SAVJET MLADIH GRADA KRIŽEVACA
Od konstituiranja u listopadu 2011. godine Gradski savjet mladih nije mijenjao svoj
sastav, a u izvještajnom razdoblju održane su tri sjednice na kojima se, između ostaloga,
raspravljalo o organiziranju i provođenje projekta Mladi za mlade te organiziranju Dana
maturanata 2012. godine. Članovi Gradskog savjeta mladih na svojim su sjednicama
raspravljali o materijalima za sjednice i sa sjednica Kolegija gradonačelnika i Gradskoga
vijeća.
Članovi Gradskoga savjeta mladih gotovo redovito prisustvuju sjednicama Kolegija
gradonačelnika i Gradskoga vijeća Grada Križevaca.
2.2. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA
Kolegij gradonačelnika detaljno je objašnjen pod točkom 1.1 "Aktivnosti
Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti" na prvoj stranici Izviješća.
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2.3. 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.
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.
2.4. 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.
2.5. 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
gradonačelnika, protokolarne poslove gradonačelnika te organizirala prigodne svečanosti od
kojih se svakako izdvaja organizacija proslave Dana Grada 24. travnja i svečane sjednice
Gradskog vijeća održane u prostoru velike dvorane Hrvatskoga doma.
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

3.1. GOSPODARSTVO
3.1.1. Nagrada ''Križevački veliki mali poduzetnik''
Definirani su kriteriji, izrađen tekst javnog natječaja, prijavni obrazac te upute za
prijavitelje. Najviše bodova donosilo je novo zapošljavanje u 2011. godini, odnosno
povećanje broja zaposlenih u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu te povećanje prosječne
neto plaće zaposlenicima u 2011. u odnosu na 2010. godinu. Natječaj je objavljen na Radiju
Križevci, internet stranici Grada te oglasnoj ploči Grada. Navedenu mjera popratili su i brojni
mediji, kao što su: poslovni.hr, Večernji list, Podravski list, Radio Koprivnica, itd.
Na natječaj se javilo 14 poduzetnika i obrtnika s područja Grada Križevaca iz različitih
područja djelatnosti, a priznanja su nagrađenima dodijeljena prilikom svečanosti obilježavanja
Dana Grada.
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3.1.2. Informatička izobrazba malih i srednjih poduzetnika te obrtnika
Izrađen je poziv poduzetnicima i obrtnicima, koji je objavljen na Radiju Križevci.
Provođenje programa ugovoreno je s Pučkim otvorenim učilištem Križevci, koje je osiguralo
računalnu učionicu i predavača. Program sadrži sljedeće cjeline:
 Upoznavanje s radom na računalu,
 Izrada dokumenta, dopisa, korištenje MS Word-a,
 Izrada tablica, cjenika, ponuda, izračun popusta u MS Excel-u,
 Internet – pretraživanje web stranica važnih za poduzetnike i obrtnike (Narodne
novine, FINA, stranice ministarstva, natječaji, itd.),
 Elektronička pošta – otvaranje računa, slanje i primanje pošte, slanje dokumenata.
U programu sudjeluje 10-ak poduzetnika, odnosno obrtnika. Provedba programa je
započela 18. lipnja te je u tijeku.
3.1.3. Nabava drvenih kućica i štandova
Nabavljeno je 8 drvenih kućica dimenzija 2 x 2 m, koje su i stavljene u funkciju prvi
puta prilikom ovogodišnjeg Spravišća. U tijeku je izrada pravilnika o načinu korištenja i
iznajmljivanja kućica.
3.1.4. Sufinanciranje nabave strojeva i opreme
Definirani su kriteriji za sufinanciranje te je izrađen tekst javnog natječaja, koji je
proslijeđen na ocjenu članovima Kolegija te će, u slučaju prihvaćanja, biti otvoren do 30.
studenog ove godine. Sufinancirat će se nabava strojeva i opreme koja služi za obavljanje
osnovne djelatnosti tvrtke, izuzevši vozila, opremu za trgovinu, opremu za uređenje
ugostiteljskih i drugih objekata, osim opreme za pripremu hrane, opremu za uređenje ureda i
pogona (namještaj, računalna oprema).
3.1.5. Sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima
Na internet stranici Grada Križevaca objavljen je poziv poduzetnicima i obrtnicima za
podnošenje zahtjeva za sufinanciranje sudjelovanja na gospodarskim sajmovima i
manifestacijama. Izrađen je obrazac za podnošenje zahtjeva. Sufinancira se 50% troškova
izlagačkog prostora, putnih troškova i troškova smještaja, uz uvjet predočenja plaćenih računa
i fotografija izlagačkog prostora na sajmu.
3.1.6. Izrada turističke karte
Prvotno planirani projekt izrade vodiča kroz seoski turizam, zbog novog izdavanja
brošure ''Križevačkim krajem'', na kojem je radio Križevački poduzetnički centar, a kako ne bi
došlo do preklapanja projekata i programa te nakon konzultacija sa Turističkom zajednicom
Grada, zamijenjen je projektom u kojem će se izraditi turistička karta Grada s ucrtanim i
označenim važnim kulturnim objektima, ali i objektima koji pružaju smještaj, ugostiteljske
usluge, bave se proizvodnjom vina, sira, meda i slično.
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3.1.7. Gospodarska zona Gornji Čret
Završeno je kompletno opremanje jednog dijela zone te je izrađen Model upravljanja
zonom, koji je preveden i na engleski, njemački i talijanski jezik. Pristiglo je nekoliko ponuda
za kupnju zemljišta, od kojih je jedna i prihvaćena od strane Gradskog vijeća.
3.2. EU PROJEKTI U PROVEDBI
3.2.1. DESONE
U okviru projekta DESONE u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije izrađena
je Analiza socijalnog i ekonomskog stanja na području Grada Križevaca, uključujući SWOT
analizu. Radi se o prvom dokumentu koji sadrži podatke dobivene većim dijelom primarnim
istraživanjem, a obuhvaća sva najvažnija područja: geografske karakteristike područja,
demografska struktura, obrazovni sustav, zdravstvena, socijalna i civilna zaštita,
infrastruktura, gospodarstvo, poljoprivreda, kultura, sport i turizam.
Održano je nekoliko projektnih sastanaka, gdje su utvrđene sličnosti i različitosti
između gradova Križevaca i Barcsa, kao polazište za izradu zajedničke strategije razvoja te
rješavanja socijalnih i ekonomskih problema u razdoblju od 2013. do 2018. godine.
Raspisan je natječaj za izradu strategije Grada Križevaca, kao dijela zajedničke
strategije, na koji je u skladu sa PRAG procedurom pozvano 6 renomiranih tvrtki.
Zaprimljena je samo jedna ponuda, koja je bila nevažeća. Iz tog je razloga raspisan novi
natječaj, koji je u tijeku u trenutku pripreme ovog izvješća.
3.2.2. NMCCSCBC
Grad Križevci je pridruženi partner na projektu koji vodi Gradska knjižnica. Grad
sudjeluje kao tehnička i administrativna pomoć i aktivno radi na projektu, ali bez financijskog
učešća. Do sada je provedeno nekoliko aktivnosti, a jedna od najvažnijih aktivnosti - nabava
opreme - provest će se u sljedećem razdoblju, u skladu s napretkom građevinskih radova na
novim prostorijama Knjižnice.
U okviru projekta radi se i na formiranju Zajednice udruga u kulturi. Održan je
sastanak s udrugama koje su izrazile načelno slaganje s idejom povezivanja udruga i
programa u kulturi u svrhu jačanja kulturne scene, po kojoj su Križevci i poznati. Izrađen je
prijedlog Statuta Zajednice, koji je poslan udrugama na razmatranje. Zakazan je 2. sastanak
16. srpnja, na kojem će se detaljnije razgovarati o Statutu, organizacijskom ustrojstvu i načinu
funkcioniranja Zajednice.
3.2.3. Škola u prirodi
Kao i u projektu u kojem je nositelj Knjižnica, Grad je u projektu Škole u prirodi, u
kojoj Općina Kalnik sudjeluje kao projektni partner, sudjelovao kao administrativna i
tehnička pomoć. Predstavnici Grada sudjelovali su u većini aktivnosti, a posebno kod izrade
natječajne dokumentacije za nabavu opreme za školu u prirodi, uključujući vidikovac i drvene
table za poučnu stazu. Projekt je završen 30. lipnja, a slijedi još završno izvještavanje prema
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU.
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3.3. NOVI EU PROJEKTI – PRIJAVLJENI NA 3. POZIV ZA PODNOŠENJE
PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA IPA MAĐARSKA HRVATSKA 2007. - 2013.
Krajem 2011. godine u okviru prekograničnog programa IPA Mađarska-Hrvatska
2007-2013 raspisan je 3. Poziv za podnošenje projektnih prijedloga, koji je zatvoren 12.
ožujka 2012 godine. Grad je prijavio ukupno 6 novih projekata:
1) Rekonstrukcija zgrade bivše sinagoge za potrebe turističkog informativnog centra – u
suradnji s gradom Nagyatadom
2) Gradnja biciklističke staze - s Gradom Balatonszemes
3) Uspostavljanje vinske ceste u koju je uključeno i prilagođavanje ceste prema jezeru
Čabraji – s dvije vinske ceste iz Pečuha
4) Promocija turističkih manifestacija – projekt u kojem je planirana bolja promocija već
postojećih manifestacija na području Grada i njihovo financiranje iz EU izvora – s
udrugom HTMA iz Pečuha
5) Projektiranje tehnološkog parka i inovacijskog centra na području bivše vojarne –
projektiranje rekonstrukcije hangara – s Neprofitnim regionalnim razvojnim i
istraživačkim institutom iz Pečuha
6) Knjižnica – nastavak projekta – opremanje knjižnice po završetku sljedeće faze
građevinskih radova
U okviru prijave projekata, kao dio potrebne dokumentacije, za prva tri navedena
projekta, koji uključuju i građevinske radove, izrađene su i kompleksne studije izvodljivosti
(za svaki projekt koji uključuje građevinske radove – ViNaK, Ba biking i Cross-border wine
routes – izrađena je posebna studija od oko 80 stranica).
Sve studije izrađene su isključivo korištenjem ljudskih resursa Upravnog odjela za
gospodarstvo i financije (troškovnici pripremljeni od strane projektanata).
3.3.1. Projekt 1: Tourism without borders - joint development of visitors info
centres in Nagyatád and Križevci
Prijevod naziva projekta

Turizam bez granica – zajednički razvoj centara za posjetitelje
u Nagyatadu i Križevcima

Skraćeni naziv

ViNaK

Glavni korisnik

Grad Križevci

Projektni partner

Nagyatád Város Önkormányzata

Ukupna vrijednost
projekta

1.173.345,00 EUR

Od toga budžet Grada

690.825,00 EUR

Kratak opis projekta

Glavni dio projekta čini razvoj turističke infrastrukture,
odnosno rekonstrukcija dvije postojeće zgrade, jedne u
Križevcima i jedne u Nagyatádu, za potrebe turističkih
informativnih centara.
U Križevcima je planirana rekonstrukcija zgrade bivše
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Sinagoge u samom centru grada, na Strossmayerovom trgu.
Rekonstrukcija obuhvaća unutarnje i vanjsko uređenje zgrade.
Vanjskim uređenjem koje obuhvaća zamjenu krovišta i
obnovu fasade, zgradi bi se vratio prvotni izgled iz 1895.
godine, dok bi u unutrašnjosti, uz kompletnu obnovu svih
instalacija te postavljanje bolje izolacije, prostor preuredio
tako da omogući smještaj Turističke zajednice, Zajednice
športskih udruga, Zajednice tehničke kulture i nekih drugih
udruga i ustanova koje na direktan ili indirektan način svojim
komplementarnim programima pridonose razvoju turizma.
Osim rekonstrukcije zgrade, koja čini preko 85%
vrijednosti budžeta Grada u projektu, planirana je i nabava
informativnog touch-screen ekrana, namijenjenog postavljanju
na vanjskom prostoru (trg), gdje bi građani i turisti mogli
pregledati kompletnu turističku ponudu Grada i okolice te sve
druge važne informacije.
Budući da je tzv. ''brendiranje'' gradova sve izraženiji
trend, koji značajno pridonosi njihovoj prepoznatljivosti među
potencijalnim turistima, oba partnera planiraju uz pomoć
stručnjaka za marketing i promociju aktivnost stvaranja
prepoznatljivog identiteta grada na temelju postojeće kulture i
tradicije.
Uz to, planirane su i neke tzv. ''soft'' aktivnosti, koje bi
trebale pridonijeti boljoj turističkoj promociji kraja, kao što je
izrada obiteljskih vikend-programa za posjetitelje iz većih
gradova poput Zagreba, koji uključuju boravak na seoskim
domaćinstvima, šetnje, planinarenje, domaću hranu i slično.
Planirana je i promocija lovnog i ribolovnog turizma,
kao i sportske igre gradova Križevaca i Nagyatáda. Nadalje,
svaki grad će promovirati i neke svoje specifičnosti, odnosno
potencijale pa će tako Nagyatád razraditi health&wellness
programe, dok će Križevci nastojati promovirati i konjički
turizam uvođenjem novih programa u suradnji s postojećim
konjičkim klubovima, koji će također predstavljati dio ponude
ruralnog turizma ovog kraja.
Budući da na području oba grada djeluje velik broj
udruga mladih koji se bave kreativnom kulturom i
alternativnim izričajem, planirano je i održavanje zajedničkih
izložba fotografija te festivala amaterskih kratkih filmova. Uz
to, kako bi se mlade zainteresirane za volontiranje uključilo u
programe razvoja turizma, zamišljen je i program razmjene
mladih volontera između dva grada te njihovo uključivanje
kod turističkih manifestacija kao vodiča odnosno promotora za
turiste i goste manifestacija.
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3.3.2. Projekt 2: On the bike from Balaton to Adriatic
Prijevod naziva projekta

Biciklom od Balatona do Jadrana

Skraćeni naziv

BA biking

Glavni korisnik

Grad Križevci

Projektni partner

Balatonszemes Községi Önkormányzat

Ukupna vrijednost
projekta

925.630,00 EUR

Od toga budžet Grada

591.650,00 EUR

Kratak opis projekta

Glavni dio projekta odnosi se na stvaranje kapilarnih
biciklističkih staza na budućoj međunarodnoj biciklističkoj ruti
Balaton-Jadran. Nakon prve aktivnosti u projektu, koja
obuhvaća definiranje glavne rute na budućoj biciklističkoj trasi
Balaton-Jadran, pristupilo bi se gradnji, odnosno rekonstrukciji
prvih dijelova staze u oba grada.
U Križevcima je planiran nastavak biciklističke staze od
željezničke stanice kroz Tomislavovu ulicu do križanja sa
ulicom Marcela Kiepacha, zatim prelazak na drugu stranu
preko državne ceste te nastavak kroz Gundulićevu ulicu, ulicu
Bana Jelačića, trg bana Lackovića te uređenje parkirališta na
trgu (pokraj bazena – preko puta crkve Sv. Križa), nastavak
staze kroz Svetokrišku ulicu i spoj na postojeću stazu prema
sportskoj dvorani.
Uz to, planirano je i uređenje staze za brdski biciklizam,
postavljanje vidikovca na za to predviđenom mjesto na Ratarni
sukladno Urbanističkom planu, uređenje 4 biciklistička
odmarališta, koja bi se nazvala prema poznatim križevačkim
povijesnim ličnostima te uz koje bi se postavile informativne
table s planom biciklističke staze te nekoliko informacija o
osobama po kojima su odmarališta nazvana. Uz to planirana je
i nabava dvije info ploče, koje bi se postavile na stazi.

3.3.3. Projekt 3: From wine tradition to wine tourism - creating cross-border
wine routes
Prijevod naziva projekta

Od vinske tradicije do vinskog turizma – stvaranje
prekograničnih vinskih cesta

Skraćeni naziv

Cross-border wine routes

Glavni korisnik

Grad Križevci

Projektni partner 1

Pécs-Mecseki Borút Közhasznú Egyesület
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Projektni partner 2

Mecseki Borrend Egyesület

Pridruženi partner 1

Općina Kalnik

Pridruženi partner 2

Općina Sveti Petar Orehovec

Ukupna vrijednost
projekta

436.105,00 EUR

Od toga budžet Grada

256.635,00 EUR

Kratak opis projekta

Mađarski projektni partneri su udruge vinara, odnosno
vinske ceste koje uspješno djeluju već 7 godina, te je glavna
ideja prenošenje njihovih znanja i iskustava na formiranje
vinske ceste na području Križevci – Kalnik - Sv. Petar
Orehovec.
Definiranje rute vinske ceste planirano je u samom
projektu, no predviđeno je da ona, između ostalog, prolazi
pokraj jezera Čabraji te je stoga planirana prilagodba ceste od
sela Čabraji do jezera Čabraji te parkirališta pokraj samog
jezera.
Planirana je izrada mape vinske ceste, postavljanje
''smeđih'' turističkih znakova kojima se označava vinska cesta
te turističke atrakcije na ili uz cestu. Na temelju mađarskih
iskustava planirana je izrada sustava ocjenjivanja kvalitete
objekata na vinskoj cesti, kojim se ocjenjuju kategorije poput
gostoljubivosti domaćina, lokacije, kvalitete hrane, ambijenta,
vina, itd.
Kao početna točka vinske ceste, gdje bi se mogle dobiti i
sve informacije o samoj ponudi vinske ceste Križevci-KalnikOrehovec, planirana je vinska kuća koja se nalazi u dvorištu
Gradskog muzeja Križevci i koju povremeno koristi i udruga
vinara ''Bilikum''. Za tu je namjenu planirano i uređenje
spomenute vinske kuće (namještaj, računalna oprema, info
ekran).
Na glavnom trgu planirano je postavljanje info ploče s
mapom vinske ceste, dok je ispred početne točke, kod
Gradskog muzeja, planirano postavljanje slične info ploče s
fotografijama vinograda, ugostiteljskih objekata i prirodnih
ljepota na vinskoj cesti. Uz izradu promotivnih materijala,
poput letaka, brošure, promotivnih filmova i slično, planirano
je i nekoliko tzv. ''soft'' aktivnosti, kao što su dani berbe
grožđa, dani rakije i meda, izložbe vina i slično, kojima je
svrha promovirati vinski turizam na spomenutom području.
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3.3.4. Projekt 4: Creation of Technological Park and Development Centre in
Krizevci by sharing best Hungarian R&D practices
Prijevod naziva projekta

Stvaranje Tehnološkog parka i razvojnog centra u Križevcima
primjenom najboljih mađarskih R&D praksi

Skraćeni naziv

Techno Park

Glavni korisnik

Grad Križevci

Projektni partner

Geoscience Regionális Fejlesztési Kutatóintézet non-profit
KFT

Ukupna vrijednost
projekta

293.550,00 EUR

Od toga budžet Grada

173.450,00 EUR

Kratak opis projekta

Projektom je predviđena izrada kompletne projektne
dokumentacije (uključujući ishođenje građevinske dozvole) na
temelju postojećeg idejnog rješenja za rekonstrukciju hangara
na području bivše vojarne i prenamjena u Tehnološki park i
razvojni centar.
Planirano je povezivanje hangara upravnom zgradom s
uredskim prostorijama i zajedničkim sobama za sastanke te
pregrađivanje hangara u svrhu smještaja malih i srednjih
poduzeća, odnosno tzv. ''tihe'' industrije.
Uz to, projektom su predviđene i neke tzv. ''soft''
aktivnosti s ciljem poticanja interesa među učenicima za
tehnološkim zanimanjima.
Planirano je i održavanje foruma sa predstavnicima
visokoškolskih institucija iz drugih (sveučilišnih) gradova,
kojima bi se ponudila mogućnost održavanja praktikuma za
studente na području Tehnološkog parka i razvojnog centra ili
pak održavanje nekog od kolegija, budući da Tehnološki park
trebao raspolagati i s dvoranom za prezentacije/predavanja.

3.3.5. Projekt 5: Promotion of common heritage for joint touristic development
Prijevod naziva projekta

Promocija zajedničkog naslijeđa za zajednički turistički razvoj

Skraćeni naziv

Promo Tour

Glavni korisnik

Grad Križevci

Projektni partner

Határokon Túli Magyarságért Alapítvány

Pridruženi partner

Turistička zajednica Grada Križevaca

Ukupna vrijednost
projekta

230.880,00 EUR
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Od toga budžet Grada

127.850,00 EUR

Kratak opis projekta

Cilj projekta je obogaćivanje turističke ponude
pograničnog područja kroz stvaranje kolaža različitih
turističkih manifestacija na temelju postojećeg kulturnog i
povijesnog naslijeđa, ali i modernizacija postojećih resursa
novim idejama.
U većini aktivnosti nastojalo se promovirati događaje i
manifestacije koje već tradicionalno provodimo, a veliki
naglasak stavljen je na marketing i promociju, kako bi se
privuklo što veći broj turista, posebice imajući u vidu blizinu
Zagreba i drugih većih urbanih središta.
Tako su u projekt uključeni programi poput Spravišča,
Martinja, Obrtničkog i gospodarskog sajma, Culture shock
festivala, Dana Grada, Blagdana sv. Marka, Božićnog sajma,
itd.

3.3.6. Projekt 6: Cross-border educational and cultural multimedia programmes
Prijevod naziva projekta

Prekogranični obrazovni i kulturni multimedijski programi

Skraćeni naziv

CB multimedia

Glavni korisnik

Gradska knjižnica ''Franjo Marković'' Križevci

Projektni partner 1

August Šenoa Horvát Klub

Projektni partner 2

Pučko otvoreno učilište Križevci

Projektni partner 3

Magyar Horvátok Tudományos Intézete

Pridruženi partner

Grad Križevci

Ukupna vrijednost
projekta

228.955,00 EUR

Od toga budžet Knjižnice

112.070,00 EUR

Kratak opis projekta

Projekt je nastavak projekta koji je trenutno u provedbi
''Povezivanje multimedijskih kulturnih centara u okviru
prekogranične suradnje'' (kojim Gradska knjižnica, između
ostalih aktivnosti, oprema multimedijsku dvorana na prostoru
bivšeg Doma HV).
Novim projektom predviđene su brojne aktivnosti
kojima se promiče čitanje i cjeloživotno učenje, a kao jedan od
glavnih rezultata planirano je uvođenje bežičnog interneta u
cijeli prostor nove Knjižnice, opremanje računalne učionice,
odjela za odrasle te studijskog i znanstvenog odjela.
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3.4. RAČUNOVODSTVO
3.4.1. Revizija
Provedena je revizija poslovanja Grada Križevaca u 2011. godini. Prikupljeni su i
dostavljeni svi traženi podaci te izrađena tražena obrazloženja.
3.4.2. Godišnji obračun
Izrađen je godišnji obračun za 2012. godinu, koji je predan nadležnim institucijama i
upućen na Gradsko vijeće.
3.4.3. Tromjesečni izvještaj
Izrađeni su financijski izvještaji za razdoblje siječanj-ožujak 2012. godine i dostavljeni
nadležnim institucijama u zakonskom roku.
3.4.4. Rebalans
Na temelju ostvarenih prihoda i rashoda u razdoblju siječanj-svibanj, izrađene su
smjernice za rebalans za proračunske korisnike, tablice za rebalans za korisnike i upravne
odjele. Rebalans je u tijeku.
3.4.5. Uvođenje riznice
Održane su radionice za korisnike te je od 1. siječnja uvedena nova faza u
implementaciji Riznice, u kojoj su korisnicima otvoreni korisnički računi u Riznici, u koju oni
direktno uknjižavaju svoje rashode, što omogućava bolju kontrolu trošenja proračunskih
sredstava.
3.4.6. Fiskalna odgovornost
Provedena su testiranja prema pitanjima iz Upitnika te je izrađena Izjava o fiskalnoj
odgovornosti i Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti. Pripremljeni su dokazi pitanja za
eventualnu kontrolu od strane nadležne institucije.
Izrađen je terminski plan kontrole sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti kod
proračunskih korisnika. Provedba kontrole započinje početkom srpnja.
3.5. NAPLATA PRORAČUNSKIH PRIHODA
Kontinuirano su provođene mjere razreza i naplate gradskih prihoda:
 izdano je 6.656 rješenja za komunalnu naknadu,
 napravljeno je 150 ovrha za komunalnu naknadu.
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.
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3.6. UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
Sustavno se pratilo stanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Grada Križevaca. Izrađeni su programi raspolaganja i korištenja poljoprivrednim
zemljištem te provedeni potrebni postupci iz tog područja. Obavljani su poslovi vezani uz
prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta na području Grada Križevaca.
Provedena su dva natječaja, jedan za prodaju, a jedan za zakup poljoprivrednog
zemljišta. Budući da je Ministarstvo poljoprivrede najavilo izmjene zakonskih propisa,
zaustavilo je sve postupke koji su bili u tijeku, pa tako i ova dva natječaja. No na inzistiranje
velike većine JLS, naknadno je dozvoljeno da se svi započeti postupci dovrše po tada važećim
propisima. U tom smislu i u Grad Križevcima započeti postupci su u fazi rješavanja.

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, Dječjeg vrtića
Čarobna šuma i Dječjeg vrtića Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.
Grad Križevci je od siječnja ove godine, prema novoj Odluci, 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 te Dječjem
vrtiću Čarobna šuma s iznosom od 920,00 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 i za 2011./2012. godini
potpisao Sporazum o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u
razvoju Poliklinike SUVAG za četvero djece s područja Grada. U tu je svrhu iz gradskog
Proračuna osigurano ukupno 107.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju je ostvareno
53.520,00 kuna. Sporazum je zaključen na vrijeme jedne školske godine i to od 1. rujna 2011.
do 31. kolovoza 2012. godine.
Za osnovni program Dječjeg vrtića Križevci u izvještajnom razdoblju ostvareno je
2.211.637,02 kuna, od ukupno planiranih 4.680.600,00 kuna, dok je za Dječji vrtić sv. Josipa
ostvareno 246.000,00 kuna, za Dječji vrtić Zraka sunca ostvareno je 619.920,00 kuna i za
Dječji vrtić Čarobna šuma u prvoj polovini godine ostvareno je 105.975,28 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 ostvareno je ukupno 220.286,61 kuna. Za program kapitalnih ulaganja ostvareno je
4.446,00 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 ovoj pedagoškoj 2011./2012. godini upisano ukupno
9 djece. I u sklopu Glazbene škole Alberta Štrige organiziran je predškolski program u obliku
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male glazbene škole, glazbene igraonice i početničkog razreda, koje programe također
sufinancira Grad. U 2011/2012. godini malu je školu upisalo 101 dijete.
U mjesecu ožujku svečano je otvoren i četvrti dječji vrtić na području Grada
Križevaca, pod nazivom Dječji vrtić Čarobna šuma.
Povodom Uskrsnih blagdana, Gradonačelnik je već tradicionalno posjetio dječje
vrtiće, darujući mališane slatkišima.
4.2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
U prvoj polovici 2012. 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 na osnovnim školama.
Ukupno je za osnovnoškolsko obrazovanje u gradu u prvoj polovici ove godine ostvareno za
osnovne i dodatne programe 3.752.125,65 kuna, dok je za kapitalna ulaganja ostvareno u
izvještajnom razdoblju 16.368,09 kuna.
U 2012. godini utrošeno je i 31.544,11 kuna za troškove sudjelovanja na gradskoopćinskim i učeničkim natjecanjima i smotrama na kojima su sudjelovali učenici osnovnih i
srednjih škola. Grad je i ove godine nastavio s praksom nagrađivanja odličnih učenika
osnovnih škola koji su svih osam razreda završili s prosječnom ocjenom 5,0 i učenika srednjih
škola koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili sve razrede s odličnim uspjehom. U tu
je svrhu iz gradskog Proračuna osigurano 21.500,00 kuna za 9 odličnih učenika osnovnih te
38 odličnih učenika srednjih škola, a učenicima su novčane nagrade dodijeljene na svečanoj
podjeli 03.07. lipnja ove godine.
Grad je ove godine posebno nagradio i učenike (njih75) te 14 mentora koji su na
državnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta i to sa ukupno 23.250,00 kuna, ove
godine su također bili nagrađeni učenici koji su sudjelovali na međunarodnim natjecanjima, u
tu svrhu je osigurano 15.000,00 kuna.
U Križevcima je održana od 26. - 28. ožujka Državno natjecanje iz vjeronauka za
učenike srednjih i osnovnih škola.
Krajem lipnja i početkom srpnja u suradnji Udruge "Dijete zove dijete" iz Brescie,
Osnovne škole Ljudevita Modeca, Pokreta fokolara i Dječjeg vrtića "Zraka sunca"
organizirane su razne radionice za 45-ero djece od 8-13 godina pod nazivom "Dječje aktivno
ljeto".
Osnovna škola Ljudevita Modeca u suradnji s Udrugom za promicanje znamenitih
Križevčana "Dr. Stjepan Kranjčić" raspisali su natječaj za 1. susret hrvatskoga dječjeg
duhovnoga stvaralaštva "Stjepan Kranjčić". Na natječaj je pristiglo 332 literarna te 256
likovna rada. Krajem travnja održala se promocija i izvedba izabranih radova.
Glazbena škola Alberta Štrige je krajem svibnja bila domaćin 7. susreta tamburaških
orkestara. Na susretu su prisustvovali glazbenici iz različitih sredina kao što su Našice,
Požega, Samobor, Cernika.
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.
Grad Križevci prije dvije godine je aktivno započeo raditi na projektu poboljšanja
energetske učinkovitosti Gimanzije te su gradske službe pripremile projekt koji je zatim od
strane Županije kandidiran prema Fondu zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Projekt je
prošao uz 36% sufinanciranja Fonda dok je ostatak osigurala Županija.
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Potpisan je Ugovor o javnoj nabavi radova rekonstrukcije zgrade Gimnazije. Radovi
će biti završeni do početka nove školske 2012/2013. godine. Predmet Ugovora su radovi na
rekonstrukciji zgrade Gimnazije - izmjena stolarije, zamjena fasade i radovi na izolaciji
ravnog krova. Ugovorna vrijednost radova je 1.24 milijuna kuna sa PDV-om.
U Osijeku je održan 35 - međunarodni festival hrvatske tamburaške glazbe, na kojem
su sudjelovali mladi tamburaši Glazbene škole Alberta Štrige i osvojili zlatnu plaketu.
18. svibnja maturanti križevačkih srednjih škola obilježili su kraj svojeg
srednjoškolskog obrazovanja prigodnim programom koji se odvijao na gradskom trgu, a u
večernjim satima je održan koncert rock sastava "Prljavo kazalište".
Uz financijsku pomoć Grada Križevaca organizirane su pripreme za državnu maturu
koje su se održale u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta.
Učenici Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog u sklopu svojih školskih
aktivnosti obilježili su Svjetski dan pripovjedanja, 20. ožujka, posjetom Dječjem vrtiću
"Zraka sunca", gdje su djecu animirali čitajući razne priče.
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.
Studenti Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima u sklopu Programa za
cjeloživotno učenje odnosno sektorskoga programa Erasmus Europske unije svake godine
imaju priliku otići u inozemstvo kako bi odradili završnu stručnu praksu VI. semestra.
Gradonačelnik je u tu svrhu studentima sredinom travnja odobrio financijsku podršku u
ukupnom iznosu od 2.250,00 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 u školskoj 2011./2012. godini sufinancirao dio troškova cijene
mjesečne i polumjesečne putne đačke karte u visini 20% i to u željezničkom prometu
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 2011./2012. izdano ukupno 126 potvrda za subvenciju cijene
u autobusnom prometu i 209 potvrda za subvenciju cijene u željezničkom prometu, a iz
gradskog Proračuna ostvareno je za tu svrhu u prvoj polovini godini ukupno 151.796,94 kuna.
4.4.2. Studentski krediti
U prvoj polovini 2012. godine gradski studentski kredit koristi 1 student, dok njih 65
više ne koristi gradski studentski kredit. Od 65 studenata koji više ne koriste kredit, 34
studenta imaju obvezu vraćanja studentskog kredita, 1 studentica je i dalje nezaposlena, 17
studenata je zaposleno na području grada Križevaca i samim time oslobođeni su povrata
studentskog kredita, 9 studenata je kredit u potpunosti otplatilo dok su 3 studenta u postupku
rješavanja. Jedan student je Zaključkom Gradonačelnika oslobođen obveze vraćanja
studentskog kredita.
U okviru poslovne suradnje sa Splitskom bankom - Societe Generale Group, Grad
Križevci je i u izvještajnom razdoblju omogućio svim studentima, redovnim i izvanrednim s
prijavljenim prebivalištem na području grada Križevaca, korištenje studentskog kredita
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namijenjenog za troškove studiranja ili za troškove školarine (upisnine). U prvoj polovini
2012. godine 5 studenata je sklopilo Ugovor o studentskom kreditu s Splitskom bankom.
Sveukupno je 199 studenata s područja Grada Križevaca zaključilo Ugovore o
studenskom kreditu.
Od tog broja 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
studenata u moratoriju od 1 godine, odnosno u toj godini ne primaju tranše kredita.
Od sveukupnog broja studenata, njih 26 prema Odluci Gradonačelnika ostvarilo je
pravo da Grad preuzme obveze po studentskom kreditu (jamstvo Grada).
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 26 studenata u prvoj polovini 2012. godini podnijelo zahtjev za povratom
otplaćenih rata u 2011. godini.
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.
Grad je i u prvoj polovici 2012. godini osigurao financijska sredstva za besplatnu
prehranu u kuhinjama osnovnih škola za učenike lošijeg imovinskog stanja, za što je bilo
ostvareno 75.718,01 kuna, a osigurana su i sredstva za niz programa osoba starije životne
dobi, osoba s invaliditetom i zdravstvenih i humanitarnih programa. Također su osigurana
sredstva za isplatu naknada rodiljama i drugih oblika pomoći i subvencija za socijalno
ugrožene obitelji i samce na području Grada Križevaca. S područja zdravstva i socijalne skrbi
u izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 452.466,48 kuna.
U okviru provođenja Programa javnih potreba redovito se provode planirani programi
humanitarnih udruga i Grad financijski prati njihovo izvršenje sukladno osiguranim
sredstvima u Proračunu.
Udruga invalida Križevci u suradnji s Centrom za socijalnu skrb i Ministarstvom
mladih i socijalne politike, započela je u lipnju provođenje trogodišnjeg programa "Mobilnim
timom do pomoći i njege u kući osobama s težim stupnjem invaliditeta".
Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u izvještajnom razdoblju obilježilo je
Svjetski dan i tjedan Crvenog križa. Povodom obilježavanja tih značajnih datuma organizirali
su razna predavanja i radionice, akciju dobrovoljnog darivanja krvi, besplatno mjerenje
krvnog tlaka i šećera i sl.
U mjesecu lipnju započeli su radovi na izgradnji Doma za starije i nemoćne u
Križevcima na području bivše vojarne Križevci.
Također potrebno je napomenuti da je 23. lipnja Grad Križevci bio domaćin Susreta
djece hrvatskih branitelja. Sudjelovala su djeca iz Koprivničko-križevačke županije,
Međimurske, Varaždinske, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije. Susreti se
provode kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovnoškolskog uzrasta. Uz
sportska druženja, djeca su ovom prilikom položili cvijeće i zapalila svijeće u Perivoju ratnika
ispred vojarne u Križevcima na spomenik poginulim braniteljima u Domovinskom ratu.
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. Naknada za prvo i drugo dijete iznosi
1.000,00 kuna, za treće dijete 2.000,00 kuna, za četvrto dijete 3.000,00 kuna te za svako
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daljnje dijete naknada se uvećava za 1.000,00 kuna. Od siječnja do lipnja ove godine
podneseno je ukupno 100 zahtjeva za naknadu za rodilje, za što je u gradskom Proračunu
osigurano 99.000,00 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 dostavlja popis
korisnika za uzdržavanje, popis se tijekom mjeseca rujna i listopada ažurira s novim
korisnicima. Grad Križevci može odobriti osobama koje nisu korisnici pomoći za
uzdržavanje, a zbog teških socijalnih prilika u kojima žive, pravo na pomoć za ogrjev.
Prema Zaključku o visini i načinu odobravanja pomoći za ogrjev Koprivničkokriževačke županije, visina pomoći će u 2012. godini iznositi 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. Visina jednokratne pomoći
iznosi najviše do 1.000,00 kuna, dok je za izvanredne situacije novčana pomoć iznosila i više
od tisuću kuna. U prvoj polovini 2012. godine zaprimljeno je 38 zahtjeva za jednokratnu
pomoć, za što je u gradskom Proračunu osigurano 27.200,00 kuna.
4.5.4. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Pomoć za podmirenje mjesečnih troškova stanovanja odnose se na: najamninu,
komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, vodu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i
odvoz smeća. Pomoć se ostvaruje pod određenim uvjetima podnošenjem Zahtjeva za
ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja. Do lipnja 2012. godine
spomenutu je pomoć koristilo ukupno 40 korisnika, a iz gradskog je Proračuna u tu svrhu
osigurano 37.855,37 kuna.
4.5.5. Subvencioniranje pomoći i njege u kući
Uslugu pomoći i njege u kući provodi Gradsko društvo Crvenog križa Križevci.
Programom se pruža konkretna pomoć starijim osobama, za koju namjenu je iz gradskog
Proračuna u izvještajnom dijelu godine ostvareno 12.000,00 kuna. Uslugu pomoći i njegu
koristi oko 100 korisnika.
4.6. KULTURA I RELIGIJA
Programom javnih potreba u kulturi za 2012. 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. Za osnovne
programe ustanova u kulturi u izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 921.978,34 kuna,
za dodatne programe ostvareno je ukupno 197.580,46 kuna, dok je za kapitalna ulaganja
ostvareno 216.265,07 kuna.
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Za programe iz kulturno-umjetničkog amaterizma utrošeno je u izvještajnom razdoblju
63.500,00 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 prvoj polovini 2012. godine aktivno provodilo niz
kulturnih programa kao što je organizacija kazališnih i glazbenih gostovanja, predstavljanje
knjiga, tribine i razna predavanja. Također je provodilo i programe obrazovanja odraslih.
Realizirane su sljedeće gradske manifestacije: Uskrsne radionice i koncert, obilježen je dan
Grada te 9. Malo veliko križevačko spravišče.
Gradska knjižnica "Franjo Marković" provodeći projekt "Rekonstrukcija postojeće
zgrade Doma HV_a za potrebe Gradske knjižnice "Franjo Marković" Križevci" završila je I.
fazu projekta, te je proveden postupak ugovaranja II. faze. Okvirni četverogodišnji sporazum
iznosi ukupno 7.035.269,00 Kn (bez PDV-a). 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.
Također je realizirana rekonstrukcija priključka na sustav javne odvodnje zgrade nove
Gradske knjižnice. Ostale aktivnosti Gradske knjižnice "Franjo Marković" odvijale su se
prema planu i programu.
Gradski muzej Križevci je u drugoj polovini 2012. godine obilježio 60. obljetnicu
svojega osnivanja velikom izložbom iz fundusa galerije. 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). Gradski muzej je nastavio suradnju s
Srednjom školom "Ivan Seljanec" vezano za povijesna jela, također u muzeju su realizirani
satovi povijesti za učenike osnovnih škola. Sav predviđeni program za prvo polugodište 2012.
godine Gradski muzej je uspješno izvršio.
Sredinom veljače, u sklopu projekta ''Povezivanje multimedijskih kulturnih centara u
okviru prekogranične suradnje'', sufinanciranog u visini 85% vrijednosti projekta od strane
EU kroz IPA Mađarska-Hrvatska prekogranični program, održan je sastanak i predstavljena
inicijativa za formiranje lokalnog kulturnog klastera, kojem je svrha povezivanje svih udruga
u kulturi s područja grada Križevaca. Cilj uspostave zajednice udruga u kulturi je razvoj i
promicanje kulture na području Grada Križevaca, poticanje kulturnog stvaralaštva, posebice
među djecom i mladeži, sudjelovanje na kulturnim manifestacijama te njihovo unapređenje,
uspostavljanje suradnje sa drugim udrugama iz kulture u zemlji i inozemstvu, kao i
zajedničko predstavljanje Grada na kulturnim događanjima.
Krajem siječnja 2012. godine održani su 4. Dani hrvatskih svetaca i blaženika.
Krajem svibnja Križevačka grkokatolička biskupija je proslavila 400 godina od
osnutka, Arihijerijsku svečanu liturgiju vodio je biskup Nikola Kekić.
Sve gradske manifestacije u prvom dijelu 2012. godine, kao što su Dani hrvatskih
svetaca i blaženika, Dan Grada, ''Križevačko veliko spravišče'' i 9. Malo i veliko križevačko
spravišče, Motoutrka za nagradu Križevaca 2012, "Zaplešimo zajedno" te brojne druge
manifestacije, 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.
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Od značajnijih događaja u športskom životu u gradu valja istaknuti sportski događaj
pod nazivom All stars, koji se održao 12. veljače, na utakmici su sudjelovali najbolji domaći i
strani košarkaši u hrvatskim klubovima.
Početkom siječnja održan je 13. malonogometni turnir Križevci 2011 – Ožujsko. U
organizaciji Zajednice športskih udruga održan je izbor za najuspješnije sportaše u 2011.
godini.
U sklopu proslave Dana Grada održana je 24. 4. XVII Utrka ulicama grada, na kojoj
su sudjelovale osnovne i srednje škole s područja Grada križevaca, osnovne škole iz susjednih
općina te dječji vrtići. Sudjelovalo je oko 450 djece.
Povodom Dana zajedničkog kretanja, 19. svibnja, održana je utrka pod nazivom
Run4Unity.
U lipnju je održan okrugli stol na temu sigurnosti biciklista u prometu, na kojem su
sudjelovali predstavnici udruga, policije i drugih gradskih službi.
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",
Društvo za uzgoj malih životinja i Udruga kineziologa Križevci.
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 za izvještajno razdoblje osigurao sredstva za plaće
zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe i dio sredstava za materijalne rashode, ostvareno je
ukupno 1.775.960,52 kuna, dok je za kapitalna ulaganja ostvareno 65.007,63 kune. Javna
vatrogasna postrojba Grada Križevaca ima ukupno 23 zaposlena, odnosno 22 profesionalna
vatrogasca i 1 spremačicu. Sredstva iz gradskog Proračuna su doznačavana tijekom godine
redovito, sukladno mjesečnim zahtjevima i realizirana su u cijelosti.
Vatrogasna zajednica Grada Križevaca u svom sastavu ima 32 dobrovoljna vatrogasna
društva. 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. U izvještajnom razdoblju za funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Križevaca
utrošeno je ukupno 215.749,95 kuna.
Tijekom prve polovice 2012. godine na području Požarnog područja Križevci bilo je
69 intervencija od tog broja 29 tehničkih intervencija, 35 požara te 5 lažnih dojava.
Iz svega naprijed iznesenoga, može se sačiniti pregled planiranih i ostvarenih
programa i sredstava po svim programima javnih potreba, kako slijedi:
PROGRAM
PREDŠKOLSKI ODGOJ
OSNOVNOŠKOLSKO
OBRAZOVANJE
SREDNJOŠKOLSKO I OSTALO
OBRAZOVANJE
KULTURA, ZNANOST I
RELIGIJSKA KULTURA
ŠPORT, REKREACIJA I
TEHNIČKA KULTURA

PLANIRANO 2012.
7.278.620,00 kn
7.721.514,00 kn

OSTVARENO
01.01. – 30.06. 2012.
3.462.607,70 kn
3.768.493,74 kn

INDEX
(%)
47,57%
48,81%

665.000,00 kn

315.357,30 kn

47,42%

6.328.466,00 kn

1.527.256,55 kn

24,13%

1.803.100,00 kn

921.339,96

51,10%
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SOCIJALNA SKRB I
ZDRAVSTVO
PROTUPOŽARNA I CIVILNA
ZAŠTITA I JAVNA SIGURNOST
RAZDJEL DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI:

1.312.000,00 kn

483.234,48 kn

36,83%

4.674.895,00 kn

2.072.709,45 kn

44,34%

29.783.595,00 kn

14.550.999,19 kn

42,14%

5.
UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI

5.1 STRATEŠKI DOKUMENTI I UREĐENJE PROSTORA
Početkom godine su doneseni ili pokrenuti postupci izrade slijedećih prostornih planova:
- Donesena je I. izmjene Urbanističkog plana uređenja Cubinec
- Pokrenut je postupak za izradu Detaljnog plana uređenja groblja Grada Križevaca
(novi dio).
Osim izrade prostorno-planske dokumentacije izvršena je procjena i otkup dviju
kuća za socijalne potrebe, gdje je u jednoj zbrinuta obitelj socijalnog statusa
(Cubinec), a druga kuća u Gundulićevoj ulici otkupljena je te je dana na korištenje
Klubu "Maslačak" unutar Udruge koja se brine za osobe s mentalnom
retardacijom do 21 godine starosti
Kao i svake godine nominirano je 11 projekata očuvanja sakralne i kulturne
baštine prema Ministarstvu kulture, od kojih je za sufinanciranje prošlo 8
programa i to:
- Hrvatski dom u iznosu od 180.000 kn. Ugovor je potpisan i radovi su u toku,
- crkva Sv. Ane – Pavlinski samostan u iznosu od 200.000 kn za sanaciju zapadnog
dijela krovišta. Ugovor je potpisan i radovi su izvršeni,
- crkva Uznesenja Marijina u Glogovnici u iznosu od 200.000 kn za sanaciju
gotičkih prozora na svetištu. Ugovor je potpisan i radovi su u toku,
- crkva Sv. Save u iznosu od 100.000 kn. Ugovor je potpisan i radovi su u završnoj
fazi,
- crkva Sv. Vida u Sv. Heleni u iznosu od 100.000 kn. Ugovor je potpisan i radovi
izrade kompletno arhitektonsko-konzervatorske restauracije su u toku,
- crkva Sv. Nedjelje u Ruševcu u iznosu od 80.000 kn. Ugovor je potpisan i radovi
na sanaciji drenaže su u toku,
- kapela Sv. Petra u Apatovcu u iznosu od 80.000 kn. Ugovor je potpisan i izrada
projektno-konzervatorske dokumentacije je u tijeku te je izvršena hitna sanacija
dijela kape tornja,
- Katedrala Presvete Trojice u iznosu od 30.000 kn. Ugovor je potpisan, sanacija
vitraja je u toku.
Osim sanacije sakralnih objekata, proveden je javni natječaj (na koji je bila izjavljena
žalba Državnom uredu za javnu nabavu) te je pokrenut postupak sanacije izgorjelog krovišta
na Nemčićevom trgu 7.
Osim ovih radnji, Grad je sanirao nekoliko gradskih objekata gdje su izvršene hitne
intervencije ili je sudjelovao u izradi etažnih elaborata proporcionalno veličini prostora koji
posjeduje.
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Pokrenut je postupak izrade arhitektonsko-izvedbene dokumentacije za sportsku
dvoranu kod Škole Ljudevita Modeca.
Grad je sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima izvršio svoje obaveze na
priključenju komunalne infrastrukture.
5. 2. PROJEKTI IZGRADNJE CESTA I NOGOSTUPA NA PODRUČJU GRADA
KRIŽEVACA
Projekt
Projektiranje nogostupa u
Potočkoj ulici
Projektiranje nogostupa u
Zagorskoj ulici
Dječja igrališta
Rekonstrukcija ceste i
gradnja nogostupa u Ulici
M.Gupca
Projektiranje Ulice
Stjepana Radića
5. 3. PROJEKTI
KRIŽEVACA

Obavljeni radovi
Izrada glavnog projekta za
potvrdu na projekt
Izrađeno Idejno rješenje
nogostupa, u postupku
ishođenje lokac. dozvole
Uređeno dječje igralište kod
Dječjeg vrtića u vojarni
Proveden postupak javne
nabave i odabran izvođač
Izrađen Idejni projekt za
lokacijsku dozvolu

Iznos
Izvođač
20.000 "KAŠIK" d.o.o.
19.200 "KAŠIK" d.o.o.
30.000 Komunalno poduzeće
743.818 GRAD-KOM
39.000 "KAŠIK" d.o.o.

ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA

Vozilo za odvoz smeća
Postrojenje za grijanje bio
masom

Provedbeni postupak javne
nabave za vozilo. Sufinanc. s
FZOEU
Gradi se objekat i instalacij.
postrojenje. Sufinanciranje s
FZOEU

1.314.775 Komunalno poduzeće
582.775 Komunalno poduzeće

5. 4. PROJEKTI IZGRADNJE JAVNE VODOOPSKRBE NA PODRUČJU GRADA
KRIŽEVACA
Projektiranje magistralnog
cjevovoda Carevdar-IvanecVoj.Osijek
Idejni glavni projekti za
gradnju i rekonstrukciju
javne vodoopskrbe
Izgradnja vodovoda u
Gračini
Izgradnja vodovoda ĐurđicTrema
Izgradnja vodovoda u
Špirancu, Sv. Martinu,
Prikraju, Apatovcu

Izrađen Glavni projekt

170.000 PROSTOR Bjelovar

U postupku izrada idejnih i
glavnih projekata za cjeline
vodoopskrbe
Završen vodovod

DIPOLD&GEROLD
748.000 Zagreb

Završen postupak javne
nabave, odabran izvođač
Završeni radovi, dobivena
uporabna dozvola

200.000 AMB GRADNJA
Zagreb
4.000.000 AMB GRADNJA
Zagreb
965.000 PALIR Zagreb
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5. 5. PROJEKTI IZGRADNJE JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA
Idejni i glavni projekti za
Aglomeraciju Križevci
Zamjeni cijevi i priključaka
kanalizacije u Ul. M.Gupca
Studija utjecaja na okoliš
Aglomeracije Križevci

U postupku izrada idejnih i
glavnih projekata za cjeline
javne odvodnje
Proveden postupak javne
nabave, izabran izvođač
Završena Studija utjecaja na
okoliš Aglomeracije
Križevci, u postupku javna
rasprava

DIPOLD&GEROLD
900.000 Zagreb
659.833 GRAD-KOM
300.000 IGH Zagreb

Osim gore izvedenih radova provodi se Studija utjecaja na okoliš Aglomeracija
Križevci koja je još otvorena za primjedbe i prijedloge.
Novim Zakonom o vodnom gospodarstvu gradovi su obveznici naplate priključenja na
sustav vodoopskrbe i odvodnje, tako da je izrađeno 81 upravno rješenje za priključenje na
sustav vodoopskrbe te 14 upravnih rješenja za priključenje na sustav odvodnje.
Također su rješavani imovinsko-pravni odnosi za dobivanje potvrde na glavni projekt
projekata iz sustava Aglomeracije i grupnog vodovoda, koji su u toku projektiranja odnosno
dobivanja potrebne dokumentacije za gradnju.
5. 6. JAVNA NABAVA I IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
U sastavu Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti djeluje odjel za
poslove javne nabave.
U prvoj polovici 2012. godine provedena su 4 postupka javne nabave za Grad i 4
postupka za gradske ustanove. Na dva postupka javne nabave izjavljene su žalbe Državnoj
komisiji, koje su pozitivno riješene. Provođenje postupka javne nabave podrazumijeva:
sastavljanje dokumentacije za nadmetanje, sastavljanje Odluke o imenovanju povjerenstva,
objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave, prikupljanje ponuda, javno otvaranje ponuda
i sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregled ponuda i sastavljanje zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda, donošenje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, te se u
Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljuju podaci o sklopljenom ugovoru. U slučaju
izjavljene žalbe, još se žalba sa sveukupnom dokumentacijom i odgovorom na žalbu,
dostavlja Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Osim toga izrađen je
prijedlog Plana nabave te se vodi Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma što se
dostavlja Uredu za javnu nabavu pri Ministarstvu gospodarstva.
5.7. URED ZA GOSPODARENJE ENERGIJOM
U sastavu Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti djeluje Ured za
gospodarenje energijom koji je u prvoj polovici 2012. godine izvršavao slijedeće poslove:
- proveo energetsko certificiranje tri gradska objekta, od kojih je jedan objekt (Dječji
vrtić Križevci) sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost,
- nominirao objekte prema Ministarstvu graditeljstva u projektu Energetske obnove
zgrada,
- sudjelovao u izradi i donošenju Akcijskog plana energetskog razvitka grada Križevaca,
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-

izradio projektni zadatak za nabavu projektiranja niskoenergetske sportske dvorane
Osnovne škole Ljudevita Modeca,
organizirao seminar za građane "Energetska učinkovitost – teorija i praksa",
sudjelovao u organizaciji tribine "Potencijali korištenja solarne energije na privatnim i
poslovnim objektima",
kontinuirano unosio podatke o potrošnji energije u Informacijski sustav gospodarenja
energijom i
savjetovao građane oko pitanja energetske učinkovitosti u EE info uredu.
5.8. AKTIVNOSTI KOMUNALNOG I PROMETNOG REDARSTVA

-

Tijekom 2012. godine rad komunalnog redarstava je bio usmjeren na:
nadzor po Odluci o komunalnom redu te 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 dimnjačarske službe,
nadzor nad radom zimske službe i
nadzor nad službom hvatanja pasa lutalica i uklanjanja lešina sa javnih površina.

-

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.

-

5.8.1. 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 i ostalih površina uz
javne površine.
5.8.2. 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 prodaju (prodaju cvijeća, voća i povrća),
prodaja robe van tržnog prostora,
objekte i uređaje koji se na njima nalaze,
odlaganje ogrijeva,
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-

prokopi i bušenje javnih površina radi izgradnje komunalne infrastrukture, izvođenje
priključka na komunalnu infrastrukturu i hitne intervencije te sanacija istih,
- parkiranje (na zelenim površinama ili površinama koje su nekad bile zelene) i
- ispuštanje otpadnih voda u putni jarak.
Tijekom 2012. godine Komunalno redarstvo je usmjerilo posebnu pažnju na korištenje
javnih površina za postavu pokretnih naprava kao i prokope i bušenja javnih površina,
odnosno njihovo vraćanje u prvobitno stanje
5.8.3. Nadzor nad dječjim igralištima
Vršen je nadzor čistoće dječjih igrališta i ispravnosti opreme.
5.8.4. Protupravno postavljeni predmeti
Uklanjana su neregistrirana vozila i ostali protupravno postavljeni predmeti sa javnih
površina.
5.8.5. Držanje životinja
Obavljan je nadzor držanja životinja po prijavi građana u okviru nadležnosti.
5.8.6. Nerazvrstane ceste
Tijekom 2012. godine vršen je nadzor nerazvrstani cesta. Nadzor je obuhvaćao
održavanje živica i putnih jaraka i nanošenje zemlje na nerazvrstane ceste.
5.8.7. Nadzor komunalnih djelatnosti
Svakodnevno je obavljan nadzor nad održavanjem čistoće javnih površina i
održavanjem zelenih površina. Svi uočeni nedostaci rješavani su s djelatnicima Komunalnog
poduzeća.
5.8.8. Nadzor nad radom Zimske službe
Tijekom 2012. 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 većih primjedbi na izvođenje radova.
5.8.9. Nadzor nad hvatanjem pasa
Tijekom prvog polugodišta 2012. godine, prema potrebi obavještavana je služba za
hvatanje pasa lutalica i vršen je nadzor nad radom službe.
5.8.10. Ostali poslovi
Komunalni redari radili su i ostale poslove na organizaciji i provođenju prigodnih
manifestacija kao što su Dan Grad, Đurđevo pod lipom, proslava dana maturanata, Veliko i
Malo Spravišče i ostalim manifestacijama kojima su Grad i gradske ustanove organizator ili
pokrovitelj.
Komunalni redari su radili i ostale poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika.
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ZAVRŠNA RIJEČ

Poštovani predsjedniče Gradskog vijeća, dame i gospodo vijećnici,
Sukladno Zakonu i njegovim odrednicama, pred vama je još jedno Izvješće o radu
Gradonačelnika, iako sam uvjeren kako sve navedeno već dobro znate, budući da se sve ove
pobrojane aktivnosti tijekom godine objavljuju te su dostupne javnosti i, naravno, vama
vijećnicima, jer ste, uostalom, o svemu i vi donosili odluke.
Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od prilično teških šest mjeseci u kojima smo se
prilagođavali nekim novim pravilima koja smo morali prihvatiti nakon što su od strane države
uvelike smanjena financijska sredstva jedinicama lokalne samouprave, posebno za programe.
No kako nismo željeli da se projekti i programi koji se odvijaju na području našega grada
zaustave, uz značajan angažman gradskih službenika, pročelnika i mene osobno u ulozi
gradonačelnika, uspjeli samo prebroditi teškoće te zahvaljujući dobrim projektima, ipak
namaknuti novac, prvenstveno kroz europske fondove.
Svi ti projekti već su pobrojeni u prethodnom dijelu Izvješća i uvjeren sam da ste ih
prepoznali te da ćete ovo Izvješće, makar iz tih razloga ocijeniti pozitivno.
Osim o građevinama i infrastrukturi, vodimo brigu o svim programima u Gradu, a
osobno i sa svojim suradnicima, nastojim im i prisustvovati koliko je god to moguće kako
bismo pokazali da je sve što se događa u gradu vrijedno jer nas sve zajedno obogaćuje.
Poštovane vijećnice i vijećnici, zahvaljujem vam na sudjelovanju u radu u proteklom
razdoblju, no znajući da su pred nama također teški mjeseci, pozivam da nam svima bude
prvenstveno važan Grad i naši sugrađani koji od nas očekuju, i to s potpunim pravom, da
njihove interese, interese „malog čovjeka“, stavimo ispred svojih političkih, osobnih ili
poslovnih ambicija.

GRADONAČELNIK
Branko Hrg v.r.
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