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ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2014. GODINE

Križevci, rujan 2014.

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 2014. godine.
Izvješće se u svom prvom djelu bavi aktivnostima gradonačelnika kao nositelja
izvršne vlasti u kojem možete pronaći informacije o broju održanih sjednica Kolegija, broju
akata upućenih gradskom vijeću te medijskim aktivnostima, sastancima i drugim aktivnostima
gradonačelnika
Drugi dio izvješća obuhvaća aktivnosti na području Grada iz djelokruga urbanističkog
i prostornog planiranja, komunalnih poslova i javnih površina, gospodarenja energijom,
gospodarstva, EU projekata, odgoja, obrazovanja, športa te aktivnosti udruga i zajednica, ali i
ostalih aktivnosti koje su se u prvih šest mjeseci odvijale na području Grada.
Aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti
Od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. održane su četiri sjednice Kolegija, na kojima se
raspravljalo po ukupno 42 točke dnevnoga reda, a na kojima je Gradonačelnik donio ukupno
42 akta.
Sukladno ovlaštenjima iz članka 27. Statuta Grada Križevaca utvrđena su i Gradskom
vijeću podnesena ukupno 54 prijedloga akata, i to kako slijedi:
na 8. sjednici Kolegija, održanoj 18. veljače 2014. godine, podneseno je 5 prijedloga
na 9. sjednici Kolegija, održanoj 27. ožujka 2014. godine, podneseno je 7 prijedloga
na 10. sjednici Kolegija, održanoj 7. travnja 2014. godine, podneseno je 9 prijedloga
na 11. sjednici Kolegija, održanoj 14. svibnja 2014. godine, podneseno je 10
prijedloga
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
sljedeći prijedlozi:
Odluka o preraspodijeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Križevaca za 2013.
godinu
Izvješće o korištenju Proračunske zalihe Grada Križevaca za razdoblje od 1.1. do
31.12. 2013. godine,
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 2013. godinu,
Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu,
Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2014.
godinu
Značajno je istaknuti i sljedeće prijedloge koje je Gradonačelnik utvrdio ili uputio
Gradskom vijeću, a koji se odnose na uređivanje različitih područja unutar samoupravnog
djelokruga Grada Križevaca kao jedinice lokalne samouprave:
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Križevaca,
Odluka o ostvarivanju prava na pomoći iz socijalne skrbi Grada Križevaca,
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika tzv. "bagatelne nabave" za
modernizaciju nerazvrstane ceste Veliki Potočec-Široko Brezje,
Odluka o imenovanju članova Koordinacijskog odbora Akcije "Grad Križevci-prijatelj
djece",
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Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti, na području
Grada Križevaca
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o područjima mjesnih odbora i gradskih četvrti,
Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja te premještanju i
blokiranju vozila na području Grada Križevaca,
Na temelju odredbe članka 29. Statuta Grada Križevaca, Gradonačelnik je podnio
Gradskom vijeću Izviješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine.
Gradsko vijeće Izviješće je prihvatilo na 8. sjednici 16. travnja 2014. godine.
Uz Izviješće o radu gradonačelnika te proračunskih izvještaja, Gradskom vijeću su
upućena sljedeća izviješća:
Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o. o radu u području gospodarenja otpadom i
energetske učinkovitosti za 2013. godinu,
Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom na području Grada Križevaca za
2013. godinu
Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Križevaca za razdoblje I. – XII. 2013,
Izviješća o ostvarenju financijskih planova i programa rada dječjih vrtića, ustanova u
kulturi i osnovnih škola s područja Grada Križevaca te Gradskog društva Crvenog
križa, Javne vatrogasne postrojbe, Zajednice tehničke kulture, Zajednice športskih
udruga i Vatrogasne zajednice Grada Križevaca, za 2013. godinu,
Izviješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Gradu Križevcima za 2013. godinu, o izvršenju Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Gradu Križevaca u 2013. godini i o
izvršenju Programa uređenja prostora na području Grada Križevaca za 2013. godinu,
Izviješća o stanju sigurnosti tijekom 2013. godini na području Grada Križevaca.
Od akata donesenih u skladu sa zakonskim ovlastima izdvajam sljedeće:
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 2014. godini,
Program provođenja obvezatne deratizacije na području grada Križevaca,
Zaključak o dodjeli zahvalnice gradonačelnika Grada Križevaca,
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnih škola u 2014. godini nad kojima osnivačka prava ima Grad Križevci,
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u 2014.
godini na nefinancijskoj imovini osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad
Križevci,
Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad Križevci za 2014. godinu,
Etički kodeks Gradske uprave Grada Križevaca
Rješenje o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Grada Križevaca,
Rješenje o imenovanju Etičkog povjerenstva Gradske uprave Grada Križevaca,
Rješenje o imenovanju predstavnika u Partnersko vijeće Koprivničko – križevačke
županije za razdoblje 2014. - 2020.
Zaključak o uspostavljanju Registra osobnih podataka korisnika usluga Gradske
uprave Grada Križevaca
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Medijske aktivnosti i odnosi s javnošću
U cilju redovitog informiranja javnosti i transparentnost rada gradonačelnika, njegovih
zamjenika i gradskih službenika, sve odluke važne za Grad i građane redovito su se
objavljivale u medijima i na službenoj gradskoj stranici.
Gradonačelnik ili njegovi zamjenici: Tomislav Katanović i Ivan Vuk, ponedjeljkom su
redovito sudjelovali u kontakt emisiji na Radio Križevcima te je na taj način zadržan
neposredan kontakt s građanima, budući da su oni mogli izravno postavljati pitanja o svemu
što ih je zanimalo.
Gradonačelnik je sudjelovao i u drugim radio emisijama, jednom mjesečno gostovao
je u informativnoj emisiji Radio Koprivnice, na televiziji, objavama u tiskanim medijima, na
službenoj web stranici Grada ili kroz objavu priopćenja odaslanih iz Ureda gradonačelnika.
Gradonačelnik je nastavio praksu da sjednice Kolegija budu otvorene za medije,
jednako kao i sjednice Gradskog vijeća, a sve to kako bi se javnosti omogućio uvid u način
donošenja odluka i njihov sadržaj.
Uz to gradonačelnik kao i njegovi zamjenici bili su redovito dostupni za razgovore s
građanima bilo telefonski, putem e-maila ili osobno, primajući ih u svojim uredima.
U želji da se uz sve već spomenuto, nastavi raditi na daljnjem povećanju kako
učinkovitosti unutar same gradske uprave tako i transparentnosti te dostupnosti prema
građanima, uvedene su neke nove značajne promjene.
Provedenom reorganizacijom i sistematizacijom radnih mjesta omogućeno je uvođenje
sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 te sustava upravljanja
informacijskom sigurnošću ISO/IEC 27001:2005. Nakon provedenog završnog audita
akreditacijska kuća United registar of systems svečano je uručila gradonačelniku Certifikate
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2005.
Osim toga predstavljen je novi INFO ureda Grada Križevaca koji je smješten u
prizemlju zgrade gradske uprave, zamijenio je nekadašnju portu te je osmišljen kako bi
olakšao obavljanje poslova građanima, posebice osobama s invaliditetom, budući da je
napravljen bez arhitektonskih barijera. Ovakvo objedinjavanja korak je naprijed u pružanju
usluga za građane koji sada osim dobivanja informacija iz samoupravnog djelokruga Grada,
radu ostalih Upravnih odjela i gradskih službenika, velik dio poslova mogu obaviti na jednom
mjestu.
Napravljena je i stavljena u funkciju i nova web stranica Grada s nizom novih sadržaja
koji su također doveli do lakšeg pronalaženja informacija, a time i boljeg informiranja,.
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.
Prijemi
Gradonačelnik je u prvoj polovici 2014. godine održao nekoliko prijema, od kojih
ističemo:
- 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,
- 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,
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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 2013./2014. 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 prijem za novinare kako bi im zahvalio za korektno
izvještavanje te praćenje događanja na području Grada Križevaca
Gradonačelnik je održao i nekoliko prijema za križevačke sportaše koji su bili uspješni
na europskim natjecanjima kao i za polaznike Škole za strane jezike "Nika" koji su
predstavljali Hrvatsku i ovaj dio Europe na natjecanju u Italiji
U Križevcima je boravio i poznati redatelj Veljko Bulajić za kojeg je također održan
prijem u Uredu gradonačelnika
Prijem za Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige koji je osvojio Zlatnu
plaketu i 1. mjesto u Grand prix kategoriji na Međunarodnom natjecanju orkestara i
zborova u Pragu
Sastanci i ostale aktivnosti

Gradonačelnik je održavao kontakte s predstavnicima tvrtki, Hrvatske te inozemstva,
kao i sa predstavnicima lokalnih, regionalnih i državnih tijela te tvrtki i ustanova.
Gradonačelnik je intenzivirao razgovore i susrete s lokalnim poduzetnicima te je
zajedno sa svojim zamjenikom Tomislavom Katanovićem održao nekoliko sastanka s njima
kako bi dobio točniju sliku gospodarskog stanja, čuo iz prve ruke s kakvim se problemima
susreću te koje prijedloge daju kako bi se ublažilo trenutno stanje. Ova je inicijativa o
redovitim sastancima između poduzetnika i gradonačelnika, naišla na veliko odobravanje
poduzetnika.
U proteklom periodu grad Križevce posjetio je i predsjednik države Ivo Josipović, koji
je s gradonačelnikom razgovarao o trenutnom stanju u lokalnoj samoupravi, istaknuvši kako
se slaže da ju je potrebno jačati. Na tu je temu, gradonačelnik sudjelovao i na Okruglom stolu
koji je sazvao upravo predsjednik Josipović.
Gradonačelnik je prisustvovao o osnivačkoj skupštini mljekara Drava-Sava, uzgajivača
goveda koji se bave proizvodnjom mlijeka i proizvoda koji su naslonjeni na proizvodnju
mlijeka, a što je od velikog značaja za ovo područje.
U Križevcima je održana godišnja sjednica predsjedništva Vatrogasne zajednice
Republike Hrvatskoj na kojoj je bio i gradonačelnik.
U Zagrebu, sastao se s ravnateljem Hrvatskog veterinarskog instituta Željkom Cvetnić,
a razgovaralo se između ostaloga i o planovima vezanima uz Veterinarski zavod.
Sastanci vezani uz izgradnju autoceste - HAC
Gradonačelnik je i dalje pratio stanje vezno uz dinamiku izgradnje ceste A12 te prema
potrebi vodio razgovore s predstavnicima investitora kako bi se radovi na izgradnje ove važne
prometnice i dalje neometano odvijali.
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Sastanci s predstavnicima HC-a, ŽUC-a, HŽ-a
Gradonačelnik je održavao sastanke s predstavnicima Hrvatskih cesta i Županijske
uprave za ceste, radio na usklađenju zajedničkih projekata.
Posebno su se gradonačelnikove aktivnosti usmjerile na rješavanje problema koji su
nastali nakon urušavanja mosta u Cubincu, na državnoj cesti. Budući da je u početku promet
bio potpuno u prekidu, gradonačelnik je uspio izboriti da stanovnici tog dijela grada kao i oni
koji svakodnevno koriste ovu prometnicu na putu prema Svetom Ivanu Žabnu i Bjelovaru,
ipak dobiju privremen prolaz.
Budući da je takav privremen prolaz bio prohodan samo za osobna vozila,
gradonačelnik i dalje razgovara i pregovara s Hrvatskim cestama kako bi se što prije izvršila
cjelokupna potrebna sanacija ovog mosta. U ulozi saborskog zastupnika, postavio je i pitanje
o ovom problemu u Saboru, ministru Siniši Hajdaš Dončiću.
Također je postavio pitanje resornom ministru vezano uz izgradnju drugog pružnog
kolosijeka kao i izgradnju nadvožnjaka.
Sastanci s domaćim i stranim poduzetnicima
Gradonačelnik je održao sastanke i s poduzetnicima iz inozemstva, prvenstveno iz
Italije, ali i s Bliskog istoka, o mogućnostima ulaganja u Križevcima, koji su, usprkos lošoj
sveukupnoj situaciji u državi, pokazali određen interes za ulaganja u ovaj kraj.
U Gospodarskoj zoni Gornji Čret prvi su "stanovnici" započeli radove na izgradnji
svojih hala i poslovnih prostora.
Gradonačelnik je prisustvovao i sastancima u Obrtničkoj i Gospodarskoj komori.
Sastanci s ministrima, zamjenicima te saborskim zastupnicima
Gradonačelnik je u nastojanjima da pomogne gradu, građanima, poduzetnicima
održavao i sastanke s predstavnicima Hrvatske Vlade, ministrima kao i saborskim
zastupnicima. Trend preseljenja ili gašenja, za Grad važnih institucija, nastavio se nažalost i u
ovoj godini pa je na nerazumne poteze i neopravdane odluke koji se donose na državnoj razini
na štetu stanovnika Križevaca, pokušao utjecati kroz neposredne razgovore, putem dopisa,
zamolbi, zahtjeva, i to resornim ministarstvima i drugim državnim tijelima.
Koristeći svoju funkciju saborskog zastupnika, također je davao prijedloge, postavljao
pitanja i upućivao kritike nastojeći ukazati na nelogičnost nekih poteza, a iz istih se razloga
sastajao s predstavnicima Vlade.
Sastanci u Hrvatskim vodama
Gradonačelnik je u Zagrebu prisustvovao sastancima s direktorom Hrvatskih voda.
Zakonom o vodama, njegovim izmjenama i dopunama sva su komunalna društva morala
izdvojiti vodnu djelatnost iz ostalih komunalnih djelatnosti pa tako i Komunalno poduzeće
Križevci d.o.o. Kako se jedan od suosnivača, Općina Kalnik nije složila s predloženim
modelom razdvajanja tvrtke te je proces završio na sudu, nastale su određene poteškoće u
dobivanju sredstava za zacrtane projekte vodoopskrbe i odvodnje.
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Sastanci s gradonačelnicima i načelnicima
U duhu dobre suradnje s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i razmijene
iskustva te rješavanja sličnih problema, održavani su kontakti te sastanci s 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, podnosio prijedloge za
poboljšanje zakona i ostalih propisa, sudjelovao je na sastancima na kojima su se donosile
odluke i zaključci koji su se upućivali prema državnoj razini.
Gradonačelnik je osim spomenutih aktivnosti, održao i mnogobrojne sastanke s
udrugama, ustanovama, predstavnicima branitelja, umirovljenika kako bi se upoznao s
njihovim planovima, programima i poteškoćama na koje nailaze.

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 sudjelovao u sastancima i događanjima vezanim uz zajedničke
projekte Križevaca i Mađarske: Vinske ceste, projekt ViNAK, biciklističkih staza koji su
ukupne vrijednosti od 2,6 milijuna eura.
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.
Suradnja sa Slovenskim Konjicama
Početkom godine uspostavljeni su kontakti s Općinom Slovenske Konjice u Republici
Sloveniji te je župan Miran Gorinšek sa suradnicima nekoliko puta boravio u gradu
Križevcima, a gradonačelnik je također bio u uzvratnom posjetu u Sloveniji. Kako je riječ o
sličnim mjestima, u kojima je glavni pokretač razvoja korištenje sredstava iz EU fondova,
očekuje se ne samo nastavak suradnje, već i njezino širenje na druga područja poput turizma,
gospodarstva i slično.
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Sastanci s veleposlanicima
Gradonačelnik je sa svojim zamjenikom boravio u Beču gdje ga je primio hrvatski
veleposlanik Goran Bakota, a u Zgrebu se sastao s francuskom ambasadoricom Michèle
Boccoz.

Aktivnosti na području Grada
Uz već nabrojene aktivnosti, gradonačelnik je prisustvovao kulturnim, vjerskim,
društvenim, sportskim događanjima, izložbama, koncertima, a nastavio je i praksu
posjećivanja Dječjih vrtića, škola, ustanova kako bi se informirao o programima, aktivnostima
i radovima na svim objektima u vlasništvu Grada.
Gradonačelnik je prisustvovao i skupštinama DVD-a, kao i svih ostalih udruga i
društava koji djeluju na području Grada Križevaca.
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. Povodom Uskrsnih blagdana, Gradonačelnik je
već tradicionalno posjetio sve dječje vrtiće, darujući mališane slatkišima
Gradonačelnik je prisustvovao i uručivanju Certifikata ISO 9001:2008 međunarodne
norma koja propisuje sustav upravljanja kvalitetom i ISO/IEC 27001:2005 norme za
upravljanje informacijskom sigurnošću.
Gradonačelnik od početka svojeg zadnjeg mandata, svoju dužnost u Gradu obavlja
volonterski, a dio obaveza preuzeli su njegovi zamjenici Tomislav Katanović i Ivan Vuk koji
svaki iz svojeg područja rada na svakodnevnoj bazi obavljaju poslove i aktivnosti iz svojeg
djelokruga rada.

Odobrenje zahtjeva iz domene kulture, obrazovanja, sporta, socijalne skrbi
Sukladno gradskim odlukama, gradonačelnik je u izvještajnom razdoblju odobrio
zahtjeve udruga i pojedinaca u kulturi i donio zaključke o financijskoj pomoći iz domene
kulture, obrazovanja i sporta, prije svega kao pomoć sugrađanima i udrugama koje su
prisustvovale na važnim natjecanjima, predstavljajući na taj način i grad Križevce.
Iz domene zdravstva i socijalne skrbi, na prijedlog Upravnog odjela za društvene
djelatnosti, a prema postojećim gradskim odlukama također su doneseni zahtjevi o pomoći.
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ZAVRŠNA RIJEČ
Poštovani predsjedniče Gradskog vijeća, gospođe i gospodo vijećnici,
Sukladno Zakonu i njegovim odrednicama, pred vama je još jedno Izvješće o radu
Gradonačelnika, no ovaj put kao što ste primijetili, u nešto izmijenjenoj formi.
Uvjeren samo 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.
Stoga smatram da nema potrebe ponavljati sve ono što ionako piše i u Proračunu i u
njegovom izvršenju, a na čemu naravno rade svi Upravni odjeli i sve gradske službe.
Gradonačelnik je po svojoj funkciji izvršna vlast te u krajnjem slučaju izvršavam i Vaše
odluke.
Kako su vam sve brojke i svi projekti poznati, ovoga puta sam odlučio pokazati onaj dio,
reći ćete protokolarnih, događanja koji stoje iza svih tih projekata, programa i u krajnjem
slučaju i pomažu u njihovoj realizaciji. Jer uvjeravam vas da niti jedan od tih sastanaka,
putovanja i razgovora nije bio samo kurtoaznog karaktera, već iza svega ostaje neki trag, neki
poticaj, koji se možda ne vidi odmah, no kratkoročno ili dugoročno pomaže svima nama da
ovaj grad, zajedno sa svim njegovim naseljima pretvaramo u ugodno mjesto za život.
Naravno, volio bih da je bilo još više projekta, još više zaposlenih, no opća loša klima i
apatija koja je zahvatila ne samo grad, županiju, već državu pa i regiju, i dalje je kočnica za
veći napredak.
Ponosan sam da i ovaj put mogu reći da zahvaljujući značajnom angažmanu gradskih
službenika i dobrim projektima, i dalje uspijevamo dobiti značajna sredstva iz fondova
Europske unije. Tako je završen projekt Vinske ceste, odobren jedan novi biciklističkih staza
te je u obnovu ušla zgrada Sinagoge. I za te su projekte bili važni kontakti, razgovori i
sastanci s predstavnicima našeg prijateljskog grada Nagyatada, a sve se to odvija na onoj
„nevidljivoj“ razini kontakata, lobiranja i pregovaranja.
Ovoga puta namjerno nisam govorio o ciframa i brojkama, za to imamo Proračun, već
mi je zaista bila želja pokazati koliko truda i rada stoji iza svih tih programa, ne samo mene
kao gradonačelnika, već i mojih zamjenika, pročelnika i ostalih suradnika. Podsjećam vas da
svoju funkciju gradonačelnika obavljam volonterski, no ništa manje srčano i borbeno kada su
interesi mojeg grada u pitanju. Činjenica da su tu i dvojica mojih zamjenika Tomislav
Katanović i Ivan Vuk, pomaže samo da temeljitije i sustavnije obavljamo zadaće i budemo na
usluzi onima koji su nam dali svoje povjerenje.
Poštovane vijećnice i vijećnici, zahvaljujem i svima vama na sudjelovanju u radu u
proteklom razdoblju, pozivam vas da u nadolazećem razdoblju više radimo svi zajedno za
grad jer stavljajući svoje interese, ma kakvi oni bili politički ili osobni, prije onih gradskih
štetimo ovom gradu i građanima, a u konačnici i sami sebi jer gubimo vjerodostojnost i
povjerenje.

GRADONAČELNIK
Branko Hrg v.r.

8

