POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KRIŽEVACA

Križevci, rujan 2013.
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IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KRIŽEVACA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – LIPANJ 2013. 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 2013. 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
VLASTI

KAO NOSITELJA IZVRŠNE

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine nastavljena je praksa sazivanja
gradonačelnikovih stručnih Kolegija kojima u novome mandatu, uz dosadašnje članove:
predsjednika Gradskoga vijeća, zamjenika Gradonačelnika te pročelnika upravnih odjela
gradske uprave, prisustvuju i potpredsjednici Gradskoga vijeća Grada Križevaca. Na sjednice
stručnog Kolegija redovito se pozivaju i na njima prisustvuju predstavnici medija.
Od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine održano je sedam sjednica Kolegija, od kojih
su četiri sjednice, s ukupno 39 točaka dnevnoga reda, održane u mandatu gradonačelnika prije
održavanja lokalnih izbora, dok su tri sjednice, s ukupno 34 točke dnevnoga reda, održane u
aktualnom mandatu. Na spomenutim sjednicama doneseno je preko 70 zaključaka, odluka i
drugih akata.
Na prvoj sjednici Kolegija gradonačelnika u novom mandatu donesen je Poslovnik o
radu gradonačelnika kojim su se na jednom mjestu objedinili poslovi iz djelokruga nositelja
izvršne vlasti, kao što su: postupak donošenja akata gradonačelnika, osnivanje i rad radnih
tijela, obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova, javnost rada te druga
pitanja značajna za rad gradonačelnika.
Sukladno ovlaštenjima iz članka 27. Statuta Grada Križevaca utvrđeno je i podneseno
Gradskom vijeću ukupno 15 prijedloga akata.
Sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12) i
ovlaštenju iz članka 27. Statuta Grada Križevaca proslijeđeni su na razmatranje i usvajanje:
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 2012. godinu i Izvještaj o
korištenju proračunske zalihe Proračuna Grada Križevaca za razdoblje siječanj-prosinac 2012.
godine, koje je Gradsko vijeće prihvatilo na 31. sjednici održanoj 19. ožujka 2013. godine.
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Na temelju odredbe članka 29. Statuta Grada Križevaca, Gradonačelnik je podnio
Gradskom vijeću Izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine.
Gradsko vijeće spomenuto Izvješće je prihvatilo također 19. ožujka 2013. godine na svojoj
31. sjednici.
Uz Izvješće o radu gradonačelnika te proračunskih izvještaja, Gradskom vijeću su
upućena 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 2012. godinu,
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, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) Gradskom vijeću je
proslijeđena Zajednička Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Križevaca te
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Cubinec s Prostornim planom uređenja
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:
-

-

Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Ugovora s HŽ
Infrastruktura d.o.o. Zagreb o osnivanju prava građenja,
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti M.A.D. Consulting & Investment Group
d.o.o. za uknjižbu prava zaloga na prenesenom pravu građenja u prostoru bivše
vojarne u Križevcima radi izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Križevcima,
Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Križevaca za donošenje
Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku otvorenog
postupka javne nabave za nabavu usluge projektiranja tehnološkog parka i razvojnog
centra
Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Križevaca za donošenje
Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku otvorenog
postupka javne nabave za:
a) modernizaciju lokalne ceste Helena – Glogovnica,
b) nabavu radova na rekonstrukciji krovišta Hrvatskog doma - III. faza,
c) nabavu radova na izgradnji nogostupa u Koprivničkoj ulici - I. faza i ovlast
Komunalnom poduzeću da provede zajednički postupak javne nabave.

Sukladno ovlaštenjima iz Zakona i Statuta, Gradonačelnik je donio i 10 akata koji su
objavljeni u "Službenom vjesniku Grada Križevaca", od kojih izdvajam:
 Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Križevaca,
 Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Križevaca za 2012.
godinu,
 Zaključak o kriterijima i mjerilima za financiranje gradsko-općinskih učeničkih
natjecanja i smotri, nagrađivanju učenika i mentora te sudjelovanje učenika i studenata
na međunarodnim kongresima, natjecanjima i slično u 2013. godini,
 Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca,
 Rješenje o potvrdi imenovanja zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih društava
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 Odluka o knjigovodstvenoj cijeni građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada
Križevaca
 Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti direktora "Križevačkog poduzetničkog
centra" d.o.o. Križevci,
Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 144/12) ovlasti gradonačelnika su dodatno
proširene te one, između ostaloga, uključuju imenovanje i razrješenje predstavnika jedinice
lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba.
Sukladno navedenom, gradonačelnik je imenovao članove upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca, a o čemu je Gradsko vijeće Grada Križevaca dobilo pisano
izvješće na svojoj posljednjoj sjednici.
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 zadržao praksu da ponedjeljkom gostuje 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 su od 10. lipnja 2013., nakon provedenih lokalnih izbora, za zamjenike
gradonačelnika izabrani Tomislav Katanović i Ivan Vuk, oni su nastavili praksu
gradonačelnika te također se uključili u izvješćivanje javnosti kroz sudjelovanje u medijima.
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 državne vlasti, županija, gradova i općina te je
većina tih događanja i sastanaka bila i medijski popraćena.
1.3. PRIJEMI
Gradonačelnik je u prvoj polovici 2013. godine održao nekoliko prijema, od kojih
ističem:
-

Godišnji prijem za svećenike i časne sestre sa šireg križevačkog područja,
U povodu dana sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca te u Mjesecu borbe protiv požara,
održan je prijem za vatrogasce,
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-

-

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 2012./2013. 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.
Gradonačelnik je održao i nekoliko prijema za križevačke sportaše koji su bili uspješni
na europskim natjecanjima
1.4. SASTANCI I OSTALE AKTIVNOSTI

Gradonačelnik je nastavio i u ovoj godini održavati sastanke te redovito 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 održavao sastanke sa predstavnicima HAC-a kako bi bio upoznat sa
dinamikom izgradnje ceste A12 te ubrzao rješavanje još preostalih otvorenih pitanja poput
prilazne ceste.
Sastanci s predstavnicima HC-a i ŽUC-a
Gradonačelnik je održao niz sastanaka s predstavnicima Hrvatskih cesta i Županijske
uprave za ceste, kako bi bio bolje upoznati s planiranim radove na državnim i županijskim
cestama, posebice onima koji se vežu uz gradskih proračun.
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, a gradonačelnik je imao i
sastanke u Obrtničkoj komori te Županijskoj gospodarskoj komori.
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
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je izmjene i tražio da se odluke ne donose na štetu građana, kao i jedinica lokalne samouprave
te je davao konkretne prijedloge.
Koristeći svoju funkciju saborskog zastupnika, vrlo je često i argumentirano sudjelovao
u raspravama u Hrvatskom saboru, nastojeći konstruktivnim prijedlozima i argumentiranim
kritikama također utjecati na odluke koje se donose, a izravno utječu na živote građana pa
tako i Križevčana.
Sastanci s gradonačelnicima i načelnicima
U duhu dobre suradnje sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave i razmijene
iskustva te rješavanja sličnih problema, održavani su kontakti te sastanci sa vodećim ljudima
Gradova, kako u Križevcima tako i izvan njega.
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
Gradonačelnik je kao član Predsjedništva Udruge gradova, redovito 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 s najbližim suradnicima,
ali i sa predstavnicima različitih tvrtki, udruga i građana, nastavljena je dobra međunarodna
suradnja.
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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.
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.
1.6. AKTIVNOSTI NA PODRUČJU GRADA
Uz već nabrojene aktivnosti, gradonačelnik se redovito 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. 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.
Gradonačelnik je prisustvovao i skupštinama DVD-a, kao i svih ostalih udruga i
društava koji djeluju na području Grada Križevaca.
Gradonačelnik je osim spomenutih aktivnosti, održao i mnogobrojne sastanke sa
udrugama, ustanovama, predstavnicima branitelja, umirovljenika kako bi se upoznao s
njihovim planovima, programima i poteškoćama na koje nailaze.
Gradonačelnik je aktivno s ostalim sudionicima, sudjelovao u dovođenju u Križevce
Zavoda za znanstveno-istraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Koprivničko-križevačke županije kao i prisustvovao potpisivanju ugovora o osnivanju te bio
aktivan sudionik na samoj svečanosti otvaranja Zavoda. Otvaranje Zavoda kao i daljnje
aktivnosti vezane uz njegovo djelovanje, stavilo je Križevce u fokus znanstvenika i
akademika koji su više puta boravili u našem gradu, a među njima i predsjednik HAZU-a,
akademik Zvonko Kusić.
Od 1. siječnja 2013. zaživio je novi način rada u hitnoj medicini kroz Zavod za Hitnu
medicinu Koprivničko-križevačke županije, a kako bi se upoznao s njegovim djelovanjem te
mogućim poteškoćama u radu s pacijentima križevačkog kraja kroz novi ustroj, gradonačelnik
je razgovarao s čelnim ljudima Zavoda.
Grad Križevci je dobio priznaje za inovacije i najbolju praksu u lokalnoj samoupravi u
kategoriji Zaštite okoliša i prostorno uređenje za projekt odvojenog skupljanja korisnog
otpada koji provodi Komunalno poduzeće, a uručenju nagrade prisustvovao je gradonačelnik.
Kako bi imao uvid u napredovanje realizacije jednog od najznačajnijih projekata,
izgradnje Doma za starije i nemoćne, gradonačelnik je obišao gradilište te razgovarao s
investitorima.

2.
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STRUČNA SLUŽBA GRADA KRIŽEVACA

2.1. GRADSKO VIJEĆE
U prvoj polovici 2013. godine održana je jedna sjednice Gradskog vijeća, nakon čega
je Gradsko vijeće raspušteno te su 19. svibnja održani lokalni izbori.
2.1.1. Radna tijela Gradskog Vijeća
U razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine održano je ukupno 5 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 dvije sjednice na kojima se, između ostaloga,
raspravljalo o organiziranju i provođenje projekta Mladi za mlade te organiziranju Dana
maturanata 2013. 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.
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, a od lipnja dijele zajedničke prostorije sa
strankom Hrvatski laburisti – stranka rada na Trgu Antuna Nemčića 7.
2.5. OSTALI POSLOVI I ZADAĆE

7

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 i obavljala opće i tehničke poslove iz područja civilne zaštite.
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3.
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

3.1. GOSPODARSTVO
Na osnovu donijete Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013. - 2018. u
Proračun za 2013. godinu ugrađeni su usvojeni projekti i mjere te se je počelo s njihovom
realizacijom.
Tako su u poticanju gospodarstva predviđena tri glavna programa unutar kojih su
planirane različite aktivnosti. Ti programi obuhvaćaju tri cjeline i to:
1) Poticanje poduzetničke klime
2) Poticanje turizma
3) Poticanje poljoprivrede
3.1.1. Poticanje poduzetničke
Poticanje poduzetničke klime obuhvaća sljedeće aktivnosti:
Dodjela priznanja ''Križevački veliki mali poduzetnik''
U skladu sa kriterijima za dodjelu priznanja objavljen je Javni natječaj za dodjelu
priznanja ''Križevački veliki mali poduzetnik''. Natječaj je objavljen na Radiju Križevci,
službenoj web stranici Grada i oglasnoj ploči Grada. Na natječaj se javilo 17 poduzetnika i
obrtnika s područja Grada Križevaca iz različitih područja djelatnosti, a priznanja su dobili:
1. nagrada: FRIŠ d.o.o.;
2. nagrada: S.K.I.M.T. d.o.o.;
3. nagrada: STROJREM d.o.o.
Nagrađenima su priznanja uručena 24. 4. 2013. na svečanosti obilježavanja Dana
Grada.
Uređenje gospodarske zone Gornji Čret
Projektnim aktivnostima se želi privući nove ulagače na područje gospodarske zone
Gornji Čret u svrhu izgradnje novih pogona i otvaranja novih radnih mjesta. Od planiranih
aktivnosti završeni su radovi na izgradnji plinskog voda do zone, izrađena je web stranice o
poduzetničkim zonama i katalog zone u elektronskom formatu.
Razvojni centar i tehnološki park Križevcima
Projektom se planira uspostavljanje razvojnog centra i tehnološkog parka za poticanje
malog i srednjeg poduzetništva iz sektora prehrambene industrije s naglaskom na
tehnologijama za obradu i doradu proizvoda te laboratorijska ispitivanja i istraživanja. Razvoj
centra se oslanja na Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, koje ima značajan istraživački
potencijal. Predviđa se izgradnja upravne zgrade (3.175 m2) koja bi povezivala postojeća 3
hangara te rekonstrukcija i privođenje namjeni hangara (5.098 m2). Projekt, kao jedan od 7
sličnih u RH, podržalo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te
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sufinancira izradu projektne dokumentacije s 85% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno
maksimalno sa 838.733,25 kn.
Izrada poslovnih planova i projekt "Križevački poduzetnik"
Sufinanciran je rad Poduzetničkog centra Križevci na izradi poslovnih planova i
savjetovanja gospodarskih subjekata s područja Grada Križevaca, a nastavljeno s
provođenjem projekta "Križevački poduzetnik", putem kojeg se subvencionira kamata
poduzetnicima s područja Grada Križevaca s 2,5%.
Kroz proračun su osigurana sredstva i za ostale potpore, za koje je pripremljena
natječajna dokumentacija i raspisani su javni pozivi koji su u tijeku. Natječajima su
obuhvaćene sljedeće potpore:
-

Potpora pri osnivanju poduzeća i obrta
Potpora poduzećima i obrtima u početnom periodu
Potpora kod novih zapošljavanja
Potpora kod novih investicija
Potpora kod istraživanja, razvoja i dizajna novih proizvoda
Potpora u osvajanju novih tržišta
Sufinanciranje nabave strojeva i opreme
Sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima

3.1.2. Poticanje turizma
Poticanje turizma obuhvaća, osim sufinanciranja rada i aktivnosti same Turističke
zajednice, i potpore pojedinim gradskim turističkim manifestacijama - u prvoj polovini godine
to je bilo "Križevačko veliko spravišće".
Uz to započelo se i s realizacijom drugih programa koji se sufinanciraju iz sredstava
EU i programa IPA, a u kojima će biti obuhvaćene sljedeće aktivnosti:
- razvoj obiteljskih vikend programa
- razvoj vinskog turizma i vinske ceste
- razvoj lovnog turizma
- razvoj ljudskih resursa u turizmu
EU projekti
U prvoj polovici godine Grad je potpisao dva ugovora kojim su pokrenuta dva
projekta sufinancirana sredstvima EU iz programa IPA, putem kojih će se izgradit i značajan
dio turističke infrastrukture.
ViNaK - zajednički razvoj informativnih centara za posjetitelje u gradovima
Nagyatadu i Križevcima
Najveći dio projekta usmjeren je na razvoj turističke infrastrukture, odnosno
rekonstrukcija dvije zgrade, jedne u Križevcima i jedne u Nagyatadu, za potrebe turističkih
informativnih centara. U Križevcima će se izvršiti rekonstrukcija zgrade bivše sinagoge,
radovima je obuhvaćeno unutarnje i vanjsko uređenje zgrade. Vanjskim uređenjem zgradi bi
se vratio prvobitni izgled iz 1895. godine, dok bi se unutrašnjost preuredila tako da omogući
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smještaj Turističke zajednice i drugih udruga koje na direktan ili indirektan način svojim
programima pridonose turističkoj ponudi Grada.
Ukupna vrijednost projekta za Grad Križevce iznosi 690.825 €, od čega su bespovratna
sredstva EU 85%.
Cross-border wine routes (prekogranična vinska cesta)
- od vinske tradicije do vinskog turizma – stvaranje prekograničnih vinskih cesta
Projektom je predviđeno formiranje vinske ceste na području Križevci – Kalnik - Sv.
Petar Orehovec. Planirano je da ona prolazi pokraj značajnih turističkih i prirodnih atrakcija,
između ostalog i pored jezera Čabraji, te je projektom predviđena rekonstrukcija ceste od sela
Čabraji do jezera Čabraji te uređenje parkirališta pokraj samog jezera.
Planirana je izrada mape vinske ceste i postavljanje turističkih znakova, a kao početna
točka vinske ceste, gdje bi se mogle dobiti i sve informacije o samoj ponudi vinske ceste
Križevci-Kalnik-Orehovec, planirana je vinska kuća udruge vinara ''Bilikum'' u dvorištu
Gradskog muzeja Križevci. Za tu namjenu planirano je njeno uređenje i opremanje
(informatička oprema, info ploča, tradicijski namještaj itd.).
Ukupna vrijednost projekta za Grad Križevce iznosi 256.635 €, od čega su
bespovratna sredstva EU 85%.
3.1.3. Poticanje poljoprivrede
Poticanje poljoprivrede obuhvaća nekoliko programa i aktivnosti koje su unutar tih
programa razrađene. Da bi se mogli isti provoditi potrebno je bilo za njih zatražiti suglasnost
Ministarstva poljoprivrede.
Zbog toga je za sve poticaje u poljoprivredi pripremljena natječajna dokumentacija i
razrađeni kriteriji i mjerila za njihovu dodjelu te je zatražena suglasnost Ministarstva
poljoprivrede. Po dobivanju suglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede raspisani su
javni pozivi za iste koji su u tijeku.
 Preusmjeravanje poljoprivrede prema visoko prihodovnoj proizvodnji
 izrada namjenske pedološke karte križevačkog područja
 edukacija poljoprivrednika i certificiranje prema standardima Europske unije
 poticanje eko-proizvodnje
 poticanje proizvodnje autohtonog vina Kleščec
 poticanje korištenja uzgojno vrjednijeg genetskog materijala u stočarstvu
 Poticanje umrežavanja poljoprivrednih subjekata
 potpora udruživanju poljoprivrednika
 poticanje stvaranja zajedničkih prerađivačkih kapaciteta
 Potpora distribuciji poljoprivrednih proizvoda
 od proizvođača do potrošača
U suradnji s Visokim gospodarskim učilištem Križevci pokrenut je višegodišnji
projekt proizvodnje cijepova i proširenja autohtone sorte vinove loze Klešćec radi
proizvodnje autohtonog vina. Također je i u pripremi postupak za provedbu pedološke
analize tla, koji će se također realizirati u suradnji s Visokim gospodarskim učilištem
Križevci.
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3.2. RAČUNOVODSTVO i FINANCIJE
3.2.1. Revizija
Provedena je revizija naplate vlastitih prihoda Grada Križevaca za 2012. godinu.
Prikupljeni su i dostavljeni svi traženi podaci te izrađena tražena obrazloženja Državnom
uredu za reviziju.
Uredno i na vrijeme su izvršavane obveze po kreditu
3.2.2. Godišnji obračun
Izrađen je godišnji obračun za 2012. godinu, koji je predan nadležnim institucijama i
upućen na raspravu i prihvaćanje na Gradsko vijeće.
3.2.3. Tromjesečni izvještaj
Izrađeni su financijski izvještaji za razdoblje siječanj-ožujak 2013. godine i dostavljeni
nadležnim institucijama u zakonskom roku.
3.2.4. Rebalans
Na temelju ostvarenih prihoda i rashoda u razdoblju siječanj-svibanj, izrađene su u
lipnju smjernice za rebalans za proračunske korisnike, tablice za rebalans za korisnike i
upravne odjele.
3.2.5. 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 za 2012. godinu.
Prikupljene su Izjave o fiskalnoj odgovornosti od proračunskih korisnika. Provedba
kontrole započet će u drugoj polovici godine
3.3. NAPLATA PRORAČUNSKIH PRIHODA
Kontinuirano su provođene mjere razreza i naplate gradskih prihoda:
 izdano je 6.244 rješenja za komunalnu naknadu, za fizičke osobe
 izdano je 361 rješenje za komunalnu naknadu, za pravne osobe
 od 2013. godine Grad je preuzeo i naplatu poreza na potrošnju
 napravljeno je 134 ovrhe
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.
3.4. UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
Sustavno se pratilo stanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Grada Križevaca. Obavljani su poslovi vezani uz prodaju i davanje u zakup
poljoprivrednog zemljišta na području Grada Križevaca.
Provedena su kraju dva natječaja, jedan za prodaju, a jedan za zakup poljoprivrednog
zemljišta. Budući da je Ministarstvo poljoprivrede izmijenilo zakonske propise, promijenila se
i uloga Grada u postupcima prodaje i najma poljoprivrednog zemljišta. Ostala nam je obaveza
prikupljanja dokumentacije potrebne za raspisivanje natječaja.
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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 subvencionira 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 2012/2013. godini
potpisao Sporazum o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u
razvoju Poliklinike SUVAG za troje djece s područja Grada. U tu je svrhu iz gradskog
Proračuna osigurano ukupno 74.160,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju je ostvareno
37.080,00 kuna. Sporazum je zaključen na vrijeme jedne školske godine i to od 1. rujna 2012.
do 31. kolovoza 2013. godine.
Za osnovni programa Dječjeg vrtića Križevci u izvještajnom razdoblju ostvareno je
2.235.116,63 kuna, od ukupno planiranih 4.910.000,00 kuna, dok je za Dječji vrtić sv. Josipa
ostvareno 246.000,00 kuna, za Dječji vrtić Zraka sunca ostvareno je 516.600,00 kuna i za
Dječji vrtić Čarobna šuma u prvoj polovini godine ostvareno je 371.680,00 kuna. Za Malu
školu Dječjeg vrtića Križevci, predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju te Malu školu Glazbene škole Alberta Štrige ostvareno je ukupno
235.858,49 kuna. Za program kapitalnih ulaganja ostvareno je 13.108,75 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 2012./2013. godini upisano ukupno 13
djece. 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 2012/2013. godini malu je školu upisalo 88 djece.
Povodom Uskrsnih blagdana, Gradonačelnik je već tradicionalno posjetio dječje
vrtiće, darujući mališane slatkišima.
4.2. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
U prvoj polovici 2013. 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 4.054.827,16 kuna.
U 2013. godini utrošeno je 26.300,00 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
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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 ostvareno 20.300,00 kuna za 15 odličnih učenika osnovnih te
45 odličnih učenika srednjih škola, a učenicima su novčane nagrade dodijeljene na svečanoj
podjeli 03. srpnja ove godine.
Grad je i ove godine posebno nagradio učenike (njih 129) te 21 mentora koji su na
državnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta i to sa ukupno 37.800,00 kuna.
Dvoje učenika Glazbene škole, Tamburaški orkestar i njihovi mentori koji su osvojili
prve nagrade i prva mjesta na državnim natjecanjima nagrađeni su Oskarima znanja
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje. Istim
Oskarom nagrađen je i jedan učenik, član Zajednice tehničke kulture Križevci.
Osnovnoj školi Vladimir Nazor ove godine dodijeljen je zlatni (trajni) status Eko škole
kojeg je ostvarila još 2002. godine. U sklopu aktivnosti u provođenju Eko-škole 42 učenika
OŠ "Vladimir Nazor"sudjelovalo je u projektu "Zdrav za 5" u završnoj aktivnosti,
Komponenta II. Zaštita okoliša i prirode koja je održana na području značajnog krajobraza
Čambina.
Osmero učenika osnovnih škola s područja grada Križevaca korisnici su projekta
Asistent u nastavi koji provodi Udruga invalida a pokrenut je kao prvi takve vrste u našoj
Županiju u suradnji s Gradom Križevcima, Obiteljskim centrom Koprivničko- križevačke
županije, osnovnim školama, Udrugom invalida, SŠ Ivan Seljanec i Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje. Od strane Grada Križevaca za tu svrhu ostvareno je 40.000,00 kuna.
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.
U siječnju 2013. godine Tamburaški orkestar i Kvintet gitara Glazbene škole Alberta
Štrige Križevci zajedno sa svojim profesorima gitare i tambure sudjelovali su na
međunarodnom festivalu "Dani gitare" u Avignonu u Francuskoj gdje su prezentirali svoj
rad, dodatno se usavršili te promovirali Grad, županiju i cijelu Hrvatsku.
17. svibnja maturanti križevačkih srednjih škola obilježili su kraj svojeg
srednjoškolskog obrazovanja prigodnim programom koji se odvijao na gradskom trgu.
Uz financijsku pomoć Grada Križevaca, Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci
nabavila je i ugradila klima uređaj u konobarskom praktikumu škole čime su omogućeni
kvalitetniji uvjeti učenicima i nastavnicima za provođenje nastave i vježbi.
Uz financijsku pomoć Grada Križevaca organizirane su pripreme za državnu maturu.
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 3.750,00 kuna.
Krajem veljače potpisan je između Grada Križevaca i Visokog gospodarskog učilišta
Ugovor o sufinanciranju istraživanja i provođenja druge faze projekta " Revitalizacija sorte

14

Kleščec na području Koprivničko- križevačke županije" "Podizanje matičnog nasada plemki
sorte Kleščec", kojim će se omogućiti daljnje razmnožavanje i sadnja navedene sorte kao
certificiranog sadnog materijala.
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 2012./2013. 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 2012./2013. izdano ukupno 8 potvrda za subvenciju cijene u
autobusnom prometu i 138 potvrda za subvenciju cijene u željezničkom prometu, a iz
gradskog Proračuna ostvareno je za tu svrhu u prvoj polovini godini ukupno 67.890,82 kuna.
4.4.2. Studentski krediti
Gradski studentski kredit ukupno je koristilo 66 studenata. Od tog broja, 33 studenta
imaju obvezu vraćanja studentskog kredita, 17 studenata je zaposleno na području grada
Križevaca i samim time oslobođeni su povrata studentskog kredita, 11 studenata je kredit u
potpunosti otplatilo dok je 5 studenta u postupku rješavanja.
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
namijenjenog za troškove studiranja ili za troškove školarine (upisnine). U prvoj polovini
2013. godine 7 studenata je sklopilo Ugovor o studentskom kreditu sa Splitskom bankom.
Sveukupno je 208 studenata s područja Grada Križevaca zaključilo Ugovore o
studenskom kreditu. Od tog broja 60 studenata je kredit otplatilo, 84 studenata otplaćuje
kredit, 4 studenata koristi poček otplate od 1 godine, tako da kredit prima ukupno 60
studenata od kojih je 6 studenata u moratoriju od 1 godine, odnosno u toj godini ne primaju
tranše kredita.
Od sveukupnog broja studenata, njih 29 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 41 student u prvoj polovini 2013. godini podnio zahtjev za povratom otplaćenih
rata u 2012. 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 2013. godini osigurao financijska sredstva za besplatnu
prehranu u školskim kuhinjama osnovnih škola za učenike lošijeg imovinskog stanja, za što je
bilo ostvareno 74.217,32 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
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ugrožene obitelji i samce na području Grada Križevaca. S područja zdravstva i socijalne skrbi
u izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 507.019,09 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 provodi dva projekta i to "Integracija djece s poteškoćama iz
Križevaca i okolice u obrazovni sustav" i "Mobilnim timom do pomoći i njege u kući
osobama s težim stupnjem invaliditeta" koje je udruga prijavila na EU natječaje IPA- Razvoj
ljudskih potencijala za što su dobili pozitivne odgovore.
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 Križevačkoj ispostavi Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije,
uz financijsku pomoć grada nabavljen je i ugrađen uređaj dojavnik, koji jednostavnim
pritiskom tipke spaja pacijenta u čekaonici sa prijavno-dojavnom jedinicom u Koprivnici u
izvanrednim situacijama kada je dežurna ekipa izašla na teren čime je poboljšana razina
usluge korisnicima Hitne pomoći. Grad je u tu svrhu osigurao iznos od 2.475,00 kuna.
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
daljnje dijete naknada se uvećava za 1.000,00 kuna. Od siječnja do lipnja ove godine
podneseno je ukupno 92 zahtjeva za naknadu za rodilje, za što je u gradskom Proračunu
ostvareno 108.975,00 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 2013. 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 2013. godine zaprimljeno je 54 zahtjeva za jednokratnu
pomoć, za što je iz gradskog Proračuna isplaćeno 35.300,00 kuna.
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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 2013. godine
spomenutu je pomoć koristio ukupno 41 korisnik, a iz gradskog je Proračuna u tu svrhu
isplaćeno 49.180,02 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 15.000,00 kuna. Uslugu pomoći i njegu
koristi oko 100 korisnika.
4.6. KULTURA I RELIGIJA
Programom javnih potreba u kulturi za 2013. 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 2.228.297,12 kuna,
za dodatne programe ostvareno je ukupno 249.065,24 kuna, dok je za kapitalna ulaganja
ostvareno 947.460,89 kuna.
Za programe iz kulturno-umjetničkog amaterizma utrošeno je u izvještajnom razdoblju
124.500,00 kuna. Rad s udrugama je bio na zadovoljavajućem nivou, dobrom razmjenom
informacija iskazana je obostrana dobra suradnja.
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, početkom srpnja osnovana je Zajednica
udruga u kulturi Grada Križevaca kojoj 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.
Pučko otvoreno učilište je i u prvoj polovini 2013. 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.
Obilježen je Dan Grada te 10. 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. i
II. fazu projekta te su izvršeni dodatni radovi, realizirana je rekonstrukcija priključka na
sustav javne odvodnje zgrade, realizirana je nabava potrebne opreme za multimedijsku
dvoranu, te je u svibnju Multimedijska dvorana u prostoru nove knjižnice i otvorena za
javnost. Također su obavljene pripreme za početak III. faze građevinsko-obrtničkih radova na
projektu. Gradska knjižnica "Franjo Marković" glavni je korisnik projekta Povezivanje
multimedijskih kulturnih centara u okviru prekogranične suradnje u okviru programa
prekogranične suradnje IPA Mađarska- Hrvatska. U projektu je Grad kao pridruženi partner
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sudjelovao sa 126.876,04 kuna. Za daljnju investiciju odobrene su sredstva Ministarstva
kulture, Koprivničko- križevačke županije, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti
i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Ostale aktivnosti Gradske knjižnice "Franjo
Marković" odvijale su se prema planu i programu.
Gradski muzej Križevci je u prvoj polovici 2013. godine ostvario je sve planirane
programe koji se financiraju iz gradskog proračuna.
I ove godine Gradski muzej se uključio u akciju "Noć muzeja", što je privuklo veliki broj
posjetitelja uz bogat program (stručno predavanje o Franji Markoviću, predstavljanje knjižice
o arheološkim iskapanjima u Brezovljanima, ponoćni koncert i besplatni posjet muzeju).
Obilježen je Međunarodni dan muzeja te je nastavljena suradnja s Srednjom školom "Ivan
Seljanec" organiziranim dolascima na tematske satove u Muzeju te su realizirani satovi
povijesti za učenike osnovnih škola prigodnim predavanjima o cehovima.
Od ostalih događanja u kulturi u našem gradu sredinom siječnja osnovan je Zavod za
znanstveno istraživački rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za Koprivničko –
križevačku županiju te je proslavljena 200. obljetnica rođenja Ljudevita Vukotinovića i
Antuna Nemčića. Održani su 5. Dani hrvatskih svetaca i blaženika, obilježen je Dan Grada,
''Križevačko veliko spravišče'' i Malo veliko križevačko spravišće, Motoutrka za nagradu
Križevaca 2013, te brojne druge manifestacije, održane 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.
Početkom siječnja održan je 14. malonogometni turnir Križevci 2012 – Ožujsko. U
organizaciji Zajednice športskih udruga održan je izbor za najuspješnije sportaše u 2012.
godini.
U sklopu proslave Dana Grada održana je 24.04. XVIII Utrka ulicama grada, na kojoj
su sudjelovali učenici osnovnih i srednjih škola s područja Grada križevaca, osnovnih škola iz
susjednih općina te dječji vrtići. Sudjelovalo je oko 450 djece.
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. U prvoj polovici ove godine
ostvareno je iz Gradskog proračuna za sport i rekreaciju ukupno 851.500,00 kuna.
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 1.987.370,88 kuna, dok je za kapitalna ulaganja ostvareno 48.744,81 kuna. 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.
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Vatrogasna zajednica Grada Križevaca u svom sastavu ima 34 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 271.699,96 kuna.
Tijekom prve polovice 2013. godine na području Požarnog područja Križevci bilo je
65 intervencija od tog broja 52 tehničkih intervencija, 10 požara te 3 lažne dojave.
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
VISOKOŠKOLSKO
OBRAZOVANJE
KULTURA
RELIGIJA, ZNANOST, I
TEHNIČKA KULTURA
ŠPORT I REKREACIJA
SOCIJALNA SKRB I
ZDRAVSTVO
PROTUPOŽARNA I CIVILNA
ZAŠTITA I JAVNA SIGURNOST
RAZDJEL DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI

PLANIRANO 2013.
7.331.360,00 kn
8.142.884,00 kn

OSTVARENO
01.01. – 30.06. 2013.
3.406.476,63 kn
4.054.827,16 kn

INDEX
(%)
46,46 %
49,80 %

600.000,00 kn

435.793,12 kn

72,63 %

5.597.000,00 kn
220,100,00 kn

2.477.362,36 kn
81.049,96 kn

44,26 %
36,82 %

1.721.000,00 kn
1.298.000,00 kn

851.500,00 kn
507.019,09 kn

49,48 %
39,06 %

4.394.583,00 kn

2.037.370,88 kn

46,36 %

29.084.827,00 kn

13.851.399,20 kn

47,62 %
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5.
UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI

5.1. PROGRAM
KRIŽEVACA

UREĐENJA

PROSTORA

NA

PODRUČJU

GRADA

Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti je u Programu uređenja prostora na
području Grada Križevaca za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2013. godine izvršio slijedeće poslove:
-

Izrađen je troškovnik te je izvršeno uređenje prostora u ulici I.Z.Dijankovečkog 3
(bivši Sindikat),
Izrađen je troškovnik, te je izvršeno uređenje stubišnog dijela i popravak prvog kata
na objektu na trgu Antuna Nemčića 7. i to nakon sanacije objekta koji je oštećen u
požaru,
Pripremljena je dostupna dokumentacija i predan je zahtjev za legalizaciju 43
vatrogasna i društvena doma na području Grada Križevaca,
Pojavile su se 232 stranke za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada na području
Grada Križevaca i to za plaćanje naknade za zadržavanje objekata u prostoru. Na
temelju pristiglih zahtjeva izdano je 412 Rješenja o naknadi.
U tijeku je izrada Detaljnog plana uređenja neizgrađenog dijela gradskog groblja u
Križevcima gdje smo proveli javnu raspravu i uvid u plan i isti je pred donošenjem,
Vršeni su hitni popravci na dijelu objekata u vlasništvu Grada, (Ured Sv. Marka,
socijalni stanovi, te ostali objekti u vlasništvu Grada),
Izveden je glavni opskrbni plinovod do gospodarske zone " Gornji Čret" u iznosu od
636.091,94 kune a izvođač je bio "RADNIK-PLIN" Križevci,
Davana su mišljenja na Uvjete građenja Upravnom odjelu za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci.
Od Ministarstva kulture smo dobili 5 Ugovora, ali s obzirom da se na njih stavlja teret
isti nisu potpisani, te se programi neće moći realizirati u 2013. godini zbog kratkoće
rokova, jer treba provesti natječaje. Bjelovarsko-križevačka biskupija nije dogovorila
drugačije odnose, kako bi se mogli realizirati navedeni Ugovori.
5.1.1. Očuvanje kulturne i sakralne baštine

Sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji krovišta Hrvatskog doma –
dio II, III i V faza radova
- cijena sa PDV-om: 486.537,50 kn
Sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na uređenju parcele i parkirališta područnog
Državnog Arhiva u Križevcima za Koprivničko – Križevačku županiju I i II faza gradnje
-

cijena radova sa PDV-om: 87.250,00 kn
5.1.2. Održavanje objekata i prostora u vlasništvu Grada

Vršene su samo neophodne i hitne intervencije odnosno popravci na objektima i
prostorima u vlasništvu Grada.
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5.2. PROJEKTI IZGRADNJE CESTA I NOGOSTUPA
NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA
Projekt
Gradnja nogostupa u
Koprivničkoj ulici,
Ifaza
Glavni projekt
nogostupa u
Zagorskoj ul.
Dječja igrališta

Obavljeni radovi
Započeli radovi na gradnji
nogostupa u Koprivničkoj ul.
U Križevcima
Izrađeno Idejno rješenje
nogostupa, ishođenje lokac.
dozvole, u postupku
sređivanje imovinsko pravnih
poslova
Uređeno dječje igralište kod

Modernizacija L.C.
Sveta HelenaGlogovnica
Projektiranje Ulice
Stjepana RadićaPosrednji put
Glavni projekt ceste,
nogostupa Ul.bana J.
Jelačića

U postupku pripremanje
dokumentacije za javnu
nabavu
Izrađen Idejni projekt za
lokacijsku dozvolu

Glavni projekt ceste,
pješačko- biciklističke
staze Ul. M.Kiepacha
Glavni projekt ceste i
nogostupa Ul.
M.Detonija i Ul.
D.Renarića

U postupku ishođenje
lokacijske dozvole

Iznos

Izvođač
GRAD- KOM
d.o.o.Križevci
Kašik d.o.o.
Križevci
Komunalno poduzeće
Križevci
Županijska uprava za ceste
Križevci
Kašik d.o.o. Križevci

Izrađen Glavni projekt, u
postupku ishođenje Potvrde
na projekt

U postupku izrada idejnog
rješenja za Lokacijsku
dozvolu

Kašik d.o.o. Križevci

38.750,00

Kašik d.o.o. Križevci

5. 3. PROJEKTI ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA
NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA
Drugo vozilo za
odvoz komunalnog
otpada
Sjekač bio mase

U postupku javna nabava za
drugo novo za vozilo za
odvoz komunalnog otpada,
sufinanciranje s FZOEU
Nabavljen sjekač bio mase,
sufinanciranje s FZOEU

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

5. 4. PROJEKTI IZGRADNJE JAVNE VODOOPSKRBE
NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA
Idejni glavni projekti
za gradnju i
rekonstrukciju javne

U postupku izrada idejnih i
glavnih projekata za cjeline
vodoopskrbe i dobivanje

2.500.000

DIPOLD&GEROLD d.o.o.
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vodoopskrbe za
grupni vodovod
Križevci
Izgradnja
sekundarnog
vodovoda u
naseljima: HeruciKriževčine,
Bojnikovec, Mali
Raven, Veliki
Raven,Erdovec,
Dijankovec,Majurec,
Carevdar, Poljana
Križevačka
Rekonstrukcija
vodovoda u
Koprivničkoj ul.

Lokacijskih dozvola I Potvrde
na projekt

Zagreb

Rekonstrukcija
vodovoda u Ul. I.
Gundulića

Završeni radovi na
rekonstrukciji vodovoda u Ul.
I. Gundulića

GRAD-KOM d.o.o.
Križevci

Rješavanje imovinsko
pravnih poslova za
grupni vodovod
Križevci
Izgradnja NUS-a
(nadzorno upravljački
sustav) II faza

U postupku rješavanje
imovinsko pravnih poslova

Grad Križevci

Proveden postupak javne
nabave i odabran izvođač,
završeni radovi na vodovodu
Heruci-Križevčine

GRAD- KOM d.o.o.
Križevci

Završeni radovi na
rekonstrukciji vodovoda

GRAD-KOM d.o.o.
Križevci

U postupku izgradnja NUS-a

5. 5. PROJEKTI IZGRADNJE JAVNE ODVODNJE
NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA
U postupku izrada idejnih i
Idejni i glavni projekti za
glavnih projekata za cjeline
Aglomeraciju Križevci
javne odvodnje, dobivanje
Lokacijskih dozvola i
Potvrda na projekt
Završen postupak javne
Izgradnja kanalizacije u Ul. nabave za gradnju
Ivana Gundulića u
kanalizacije u Ul. Ivana
Križevcima
Gundulića u Križevcima i
odabran izvođač, započeti
radovi
Rješavanje
imovinsko U postupku rješavanje
pravnih
poslova
za imovinsko pravnih poslova
aglomeraciju Križevci

DIPOLD&GEROLDd.o.o.
1.591.000 Zagreb

GRAD-KOM d.o.o.
Križevci

Grad Križevci
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5.6. PROGRAM JAVNIH RADOVA
Sukladno Nacionalnom planu Zavoda za zapošljavanje za poticanje zapošljavanja za
2011. i 2012. g. donesen je Program javnih radova,
- u sklopu Programa javnih radova za zaštitu i očuvanje prirode zaposlene su 4
nezaposlene osobe u trajanju od 4 mjeseca, od srpnja do listopada. Javni radovi obuhvaćaju
sanaciju divljih deponija po šumama, te rubnim dijelovima naselja na području grada
Križevaca koja nisu financirana iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.
5.7. JAVNI NATJEČAJI
Raspisan je Javni natječaj podnošenjem pisanih ponuda za kupnju neizgrađenog
građevinskog zemljišta na području DPU-a Posrednji put u Križevcima
-

predmet javnog natječaja je prodaja deset neizgrađenih građevinskih zemljišta na
području DPU-a Posrednji put u Križevcima po početnoj prodajnoj cijeni od 40 € za
m2 .

Natječaj će biti otvoren od 08.08.2013. do 31.12.2013. godine, a provoditi će se u
krugovima.
Pripremljeni su:
- Javni natječaj za prodaju jednosobnog stana u zgradi u Ulici K. Tomislava 22 b u
Križevcima
- Javni natječaj za prodaju stambeno-poslovne zgrade "Kino Kalnik" i stana u Ul. A.
Šenoe 5
- Javni natječaj za prodaju poslovnog prostora u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkog
5, Križevci
- Javni natječaj za prodaju poslovnog prostora u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkog
10, Križevci
- Javni natječaj za prodaju poslovnog prostora u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkog
18, Križevci
- Javni natječaj za prodaju etažnih udjela zgrade na trgu Antuna Nemčića 7 u
Križevcima
Vrijednost predmetnih nekretnina je procijenjena od strane ovlaštenog vještaka, a
trenutno se pribavlja energetski certifikat za predmetne nekretnine, sve sukladno članku 12.
Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada ("Narodne
novine", broj: 81/12, 29/13 i 78/13).
Sklopljen je Ugovor o prijenosu prava građenja na Vojarni "Ban Stjepan Lacković" na
Elektrotehniku d.o.o. ,
- Grad Križevci prenosi pravo građenja radi pružanja zdravstvenih i terapijskih usluga
u zdravstvu.
Sklopljen je Ugovor o osnivanju prava građenja na objektu kurija Zdenčaj na
poduzeće ANATINA d.o.o.
- Grad Križevci prenosi pravo građenja radi obavljanja agroturističke djelatnosti i
ekološke proizvodnje i prerade mesa.
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5.8. URED ZA GOSPODARENJE ENERGIJOM
U sastavu Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti djeluje Ured za
gospodarenje energijom koji je u prvoj polovici 2013. godine izvršavao sljedeće poslove
navedene:
1) Poslali smo prijave na natječaje Fonda za zaštitu i energetsku učinkovitost i to iz
slijedećih područja:
- Povećanje energetske učinkovitosti na privatnim stambenim objektima na području
JLS Grad Križevci
- Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije na privatnim stambenim objektima
na području JLS Grad Križevci
- Certifikacija objekta Gradske uprave Križevci
- Povećanje energetske učinkovitosti objekta Gradske knjižnice "Franjo Marković" i
multimedijskog centra.
Kako su sve prijave prihvaćene, krenulo se s njihovom realizacijom i to:
- Proveden je natječaj za postavu solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode
i/ili kao potporu grijanju,
- Izvršen je pregled objekta Gradske uprave koji je dobio energetski certifikat.
2) U suradnji s organizacijom Ujedinjenih naroda za razvoj u RH otvorili smo "Zelenu
knjižnicu" – zeleni kutak u Gradskoj knjižnici Franjo Marković, također u suradnji s
organizacijom Ujedinjenih naroda za razvoj u RH postavili smo i otvorili "Solarni suncokret"
koji je namijenjen edukaciji učenika osnovnih škola o obnovljivim izvorima energije,
3) sudjelovali smo na Zagrebačkom energetskom tjednu gdje smo prezentirali rad
Energetskog ureda Grada Križevaca,
4) objavili javni poziv za najam gradskih krovova,
5) organizirali 3. Energetske dane Grada Križevaca na kojemu su bili održane tribine:
- Kako do energetske zadruge?
- Pregled i ocjena netehničkih i tehničkih mjera energetske učinkovitosti u
kućanstvima,
- Solarne kolektore na krovove
6) kontinuirano unosili podatke o potrošnji energije u Informacijski sustav gospodarenja
energijom
7) organizirali radionicu za ravnatelje i domare oko korištenja Informacijskog sustava
gospodarenja energijom,
8) nastavili s Engage kampanjom,
9) savjetovali građane oko pitanja energetske učinkovitosti u EE info uredu.
5.9. JAVNA NABAVA
U sastavu Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti djeluje odjel za
poslove javne nabave.
U prvoj polovici 2013. godine provedeno je 4 postupka javne nabave za Grad i 7
postupka za gradske ustanove. 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
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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.
Također je odjel sudjelovao kao član povjerenstva pri nabavi AV opreme za
multimedijski centar Gradske knjižnice "Franjo Marković" i pri nabavi radova za izgradnju
vinske ceste, koja su se provela iz sredstava IPA Mađarska – Hrvatska.
5.10. AKTIVNOSTI KOMUNALNOG I PROMETNOG REDARSTVA
Tijekom 2013. 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 zimske službe
- 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
- nadzor izvršenje rješenja
5.10.1. 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,
- održavanje stabala, ukrasnih živica i drugog zelenila, te okućnica i ostalih
površina uz javne površine.
Postavom oglasnih stupova i panoa, te njihovim redovnim čišćenjem smanjeno je
postavljanje plakata na nedozvoljenim mjestima(stupovi javne rasvjete, drveće u
parkovima, prometnim znakovima, telefonskom govornicama).
5.10.2. 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,).
- ispuštanje otpadnih voda u putni jarak
Tijekom 2013. 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
5.10.3. Nadzor nad dječjim igralištima
Vršen je nadzor čistoće dječjih igrališta i ispravnosti opreme.
5.10.4. Protupravno postavljeni predmeti
Uklanjana su neregistrirana vozila i ostali protupravno postavljeni predmeti sa javnih
površina.
5.10.5. Držanje životinja
Obavljan je nadzor držanja životinja po prijavi građana u okviru nadležnosti.
5.10.6. Nerazvrstane ceste
Tijekom 2013 godine vršen je nadzor nerazvrstani cesta. Nadzor je obuhvačao
održavanje živica i putnih jaraka i nanošenje zemlje na nerazvrstane ceste.
5.10.7. 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.
5.10.8. Nadzor nad radom Zimske službe
Tijekom 2013. 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.
5.10.9. Nadzor nad hvatanjem pasa
Tijekom 2013. godine prema potrebi obavještavana je služba za hvatanje pasa lutalica
i vršen je nadzor nad radom službe.
5.10.10. Nadzor po Odluci o agrotehničkim mjerama
Komunalni redari radili su i kao poljari u provedbi Odluke o agrotehničkim mjerama
po prijavi Poljoprivredne inspekcije i građana te o poduzetim mjerama davali informacije UO
za gospodarstvo.
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5.10.11. Prometno redarstvo
Komunalni redari su obavljali i poslove prometnih redara.
Poslovi vezani za rad prometnih redara odnosili su se na nadzor i sankcioniranje
nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
5.10.12. 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 spravišće i ostalim manifestacijama kojima je Grad i gradske ustanove organizator ili
pokrovitelj.
Komunalni redari su radili i ostale poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika UO.
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ZAVRŠNA RIJEČ

Poštovani predsjedniče Gradskog vijeća, dame i gospodo vijećnici,
Razdoblje za koje podnosim ovo izvješće u naravi se odnosi na protekli mandat, no
kako se radi o dužnosničkom kontinuitetu podnosim ga kako bi se i novi saziv Gradskog vijeća
što bolje upoznao s radom i aktivnostima gradonačelnika.
Jedan čovjek malo može učiniti sam. Zbog toga je u ovom izvješću prikazan rad
najbližih i najodgovornijih suradnika gradonačelnika, po odjelima. Gradonačelnik sve to
mora koordinirati i biti sa svime upoznat. Jedino timskim radom mogu se postizati dobri
rezultati, a njih u gradu Križevcima ni u ovim kriznim vremenima nije nedostajalo. Stoga
zahvaljujem svim svojim suradnicima, ali i građanima koji su imali razumijevanja u ovim
teškim vremenima te su svojom podrškom, ali i prijedlozima, ponekad i kritikama pomogli
nama koji imamo dužnost i obvezu upravljati Gradom.
U vremenu kad se povećava državna administracija, kad vlada nedostatak državnih
sredstava, mi u gradu Križevcima okrenuli smo se pronalaženju novih izvora, što privatnih
poduzetnika, što EU fondova i to vrlo uspješno.
Posao gradonačelnika zahtijeva prisutnost na događanjima u gradu, obilazak ulica,
naselja i sela, upoznavanje s problemima građana i aktivnosti na rješavanju istih, ali posao
gradonačelnika zahtijeva i suradnju s drugIm gradovima, općinama, državnim i ostalim
tijelima. U centraliziranoj državi vrlo je važno biti u mogućnosti kontaktirati s državnim
institucijama, na taj se način dovode projekti i promovira grad.
Još jednom hvala svima koji su na bilo koji način pomogli ostvarenju programa
korisnih za naš grad, te sve pozivam da i nadalje pomažu. Tako ćemo lakše i više postizati.

GRADONAČELNIK
Branko Hrg v.r.
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