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Uvod
Sukladno Zakonu o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i
statutarnim odredbama Grada, gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću polugodišnje izvješće
o svom radu za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine.
Gradonačelnik svoju funkciju obavlja volonterski, bez ikakve naknade, a Izvješće se u
svom prvom djelu bavi aktivnostima gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti u kojem
možete pronaći informacije o broju održanih sjednica Kolegija te o aktima upućenim
Gradskom vijeću.
Drugi dio izvješća obuhvaća medijske aktivnosti, sastanke i druge aktivnosti
gradonačelnika vezane za drugu polovicu godine.
Aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti
Od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. održano je šest sjednica Kolegija, na kojima se
raspravljalo o ukupno 46 točaka dnevnoga reda, a na kojima je Gradonačelnik donio jednako
toliko akata.
Sukladno ovlaštenjima iz članka 27. Statuta Grada Križevaca utvrđeno je i Gradskom
vijeću podneseno ukupno 40 prijedloga akata, od čega s Kolegija 39 i to kako slijedi:
 na 12. sjednici Kolegija, održanoj 9. 7 2014. godine, podnesena su 4 prijedloga
 na 13. sjednici Kolegija, održanoj 14. 8. 2014. godine, podneseno je 5 prijedloga
 na 14. sjednici Kolegija, održanoj 15. 9. 2014. godine, podneseno je 5 prijedloga
 na 15. sjednici Kolegija, održanoj 6. 11. 2014. godine, podneseno je 6 prijedloga
 na 16. sjednici Kolegija, održanoj 4. 12. 2014. godine, podneseno je 10 prijedloga
 na 17. sjednici Kolegija, održanoj 11. 12. 2014. godine, podneseno je 9 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:
 Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu,
 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo polugodište
2014. godine,
 Proračun Grada Križevaca za 2015. godinu i Projekcija Proračuna Grada Križevaca za
2016. i 2017. godinu te
 Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2015. 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:
 Odluku o III. Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Grada Križevaca,
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 Odluku o III. Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Križevaca,
 Odluku o II. Izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone
Gornji Čret,
 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih
fondova i kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.-2013.,
 Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika otvorenog postupka javne nabave za
izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje Razvojnog centra i Tehnološkog parka
Križevci
 Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih
četvrti,
 Plan klasifikacije nerazvrstanih cesta,
 Početak otvorenog postupka javne nabave za poboljšanje energetske učinkovitosti
zgrade Dječjeg vrtića Križevci i
 Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Križevaca.
Na temelju odredbe članka 29. Statuta Grada Križevaca, Gradonačelnik je podnio
Gradskom vijeću Izviješće o svojem radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014.
godine. Gradsko vijeće Izviješće je prihvatilo na 13. sjednici 24. rujna 2014. godine.
Uz Izviješće o radu gradonačelnika te proračunskih izvještaja, Gradskom vijeću su
upućena sljedeća izviješća:
 Financijsko izvješće za 2013. godinu Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci,
 Izviješće o radu i financijskom poslovanju za 2013. godinu Križevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. Križevci,
 Izvješća o ostvarenju financijskih planova osnovnih škola s područja Grada Križevaca
za prvo polugodište 2014. godine,
 Izvješća o ostvarenju financijskih planova dječjih vrtića s područja Grada Križevaca za
prvo polugodište 2014. godine,
 Izvješća o ostvarenju financijskog plana i programa rada ustanova u kulturi na
području Grada Križevaca za prvo polugodište 2014. godine,
 Izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog plana za prvo polugodište 2014.
godine: Javne vatrogasne postrojbe Križevci, Vatrogasne zajednice Grada Križevaca,
Zajednice športskih udruga Grada Križevaca, Zajednice tehničke kulture Križevci,
Gradskog društva Crvenog križa,
 Godišnja izvješća o ostvarenju Programa rada u školskoj 2013./14. godini osnovnih
škola kojima je Grad osnivač,
 Izvješća dječjih vrtića o ostvarenju Programa rada u pedagoškoj 2013./14. godini i
Programa rada za pedagošku 2014./15. godinu dječjih vrtića na području Grada
Križevaca.
Od akata donesenih u skladu sa zakonskim ovlastima izdvajam sljedeće:
 Zaključak o dodjeli na korištenje prostora u zgradi Turističkog informativnog centra,
 Plana zimske službe na području Grada Križevaca za sezonu 2014./2015.,
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 Ugovor o obavljanju zimske službe na gradskim i prigradskim ulicama u Križevcima u
sezoni 2014/2015,
 Izmjena i dopuna Plana nabave za 2014. godinu,
 Pravilnik za provedbu Programa „Poticanje mjera energetske učinkovitosti na
obiteljskim kućama Grada Križevaca",
 Zaključak o financiranju nabavke školskih udžbenika i radnih bilježnica Križevačkim
četvorkama,
 Zaključak o davanju suglasnosti za sufinanciranje pomoćnika u nastavi putem projekta
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Mladi za mlade" – javni radovi za mlade.

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.
Gradonačelnik je na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti odobravao i
pokroviteljstva prigodom različitih manifestacija.
Iz domene zdravstva i socijalne skrbi, na prijedlog Upravnog odjela za društvene
djelatnosti, a prema postojećim gradskim odlukama, također su doneseni zahtjevi o pomoći.
Nastavila se dobra praksa darivanja rodilja, pri čemu se prilikom posjete svakoj rodilji
uručivala čestitka gradonačelnika i benkica s gradskim logtipom, dok su za isplatu
financijskog dijela dara za rodilje, one same odlučivale žele li da im se novac doznači na žiro
račun ili će ga same podizati na blagajni Grada.
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1.2. MEDIJSKE AKTIVNOSTI I ODNOSI S JAVNOŠĆU
U razdoblju od lipnja do prosinca 2014. godine gradonačelnik je redovito izvještavao
javnost o svojim aktivnostima kao i radu gradskih službi te odlukama koje je donosilo
Gradsko vijeće. U proteklih šest mjeseci gradonačelnik je sam, sa svojim suradnicima ili
zamjenicima, ponedjeljkom sudjelovao u emisijama na Radio Križevcima, jednom je
mjesečno sudjelovao u emisiji na Radio Koprivnici te Radiju Kaj, a državna i lokalne
televizije također su pratile događaje u Gradu.
Gradonačelnik je imao i neposrednu komunikaciju s građanima putem e-maila,
telefonskih razgovora ili sastanaka u svojem uredu. Osim gradonačelnika koji tu funkciju
obavlja kao volonter, obaveze vezane uz informiranje, susrete i sastanke s građanima, kao i
ostale aktivnosti, odrađivali su i njegovi zamjenici Tomislav Katanović i Ivan Vuk.
Suradnja je nastavljena i s tiskanim medijima, svi su dobivali i pozive za sjednice
Kolegija gradonačelnika, Gradskog vijeća, a o važnijim aktivnostima obavještavani su i
putem priopćenja te na tiskovnim konferencijama. Uz spomenuto, na dnevnoj i tjednoj bazi
komuniciralo se s medijima vezano uz njihove upite o svim događanjima te se vodilo računa o
pravodobnom i točnom izvještavanju.
O svim se aktivnostima izvještavalo na službenoj stranici Grada čime se omogućilo da
javnost i građani imaju što jasniji uvid u rad svih gradskih službi, ali i događanja u gradu.
Uveden je i sustav pod nazivom „Sustav 48“ koji omogućuje građanima jednostavnu
prijavu bilo kojeg komunalnog problema neovisno o nadležnosti komunalnih službi i drugih
dionika.
Osim "Sustava 48" u sklopu projekta „e-USLUGE“ predstavljen je i sustav „eSTATUS“ koji povećava transparentnost i učinkovitost rada Gradske uprave Grada
Križevaca. Riječ je o sustavu koji, kao posljedica uvođenja elektroničkog poslovanja u
Gradsku upravu, omogućava korisnicima usluga da putem dobivenog „pina“ kod predaje
svojeg zahtjeva ili predmeta u urudžbenom uredu Grada Križevaca, u svakom trenutku imaju
uvid u status svojeg predmeta.
Sustav „e-STATUS“ omogućava korisniku usluge uvid u to kojem je
referentu/referentici predmet dodijeljen, kada je kreiran koji dokument te u kojoj je fazi
rješavanja.
Napredak koji se iz godine u godinu postiže u transparentnosti rada gradskih službi,
prepoznat je te je Grad Križevci zauzeo visoko 24. mjesto od 365 jedinica lokalne
samouprave koje su obuhvaćene istraživanjem Udruge GONG i Udruge gradova, a koje
pokazuje koliko je neka jedinica otvorena za rad s javnošću, medijima, građanima, udrugama.
Iako zadovoljni postignutim rezultatima, te ocjenom da su Križevci transparentni Grad,
rezultati će nam ujedno poslužiti i kao smjernice za unapređenje daljnjih praksi.
6

1.3. PRIJEMI
Od mjeseca srpnja do kraja 2014. godine gradonačelnik je održao nekoliko prijema od
kojim izdvajamo:
 Prijem za učenike osnovnih i srednjih škola, sudionike državnih natjecanja
koji su na državnim natjecanjima u organizaciji Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa, Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za
strukovno obrazovanje, u školskoj 2013/2014. godini osvojili jedno od prva tri
mjesta.
 U povodu Dana dobrovoljnih darivatelja krvi održan je prijem za darivatelje
 U povodu Dana policije prijem za policijske djelatnike
 U povodu Dana vatrogasaca održan je prijem za vatrogasce
 Na prijemu je bio i Luka Lovreković, mladi i daroviti glazbenik koji je
pobijedio je na najjačem europskom natjecanju mladih gitarista do 20 godina

1.4. SASTANCI I OSTALE AKTIVNOSTI
U izvještajnih šest mjeseci gradonačelnik je imao veliki broj aktivnosti, sastanaka i
razgovora s predstavnicima državne vlasti, institucija, predstavnicima regionalnih i lokalnih
samouprava, poduzetnicima, građanima i to na svakodnevnoj bazi. Neki su od sastanaka bili
ujedno i načini lobiranja za interese i potrebe Grada koji su kasnije, ili će tek u nadolazećem
razdoblju, dati i konkretne rezultate.

1.4.1. Sastanci i aktivnosti vezane uz gospodarstvo
Gradonačelnik se sastajao s poduzetnicima i gospodarstvenicima, kako s područja
Grada Križevaca tako i iz Hrvatske te inozemstva.
Nastavljeni su razgovori i susreti s lokalnim poduzetnicima na kojima su se
gradonačelnik i njegov zamjenik Tomislav Katanović redovito upoznavali sa stanjem u
gospodarstvu grada kao i problemima s kojima se poduzetnici susreću.
I ove se godine nastavilo s poticanjem rada malih poduzetnika te su, osim
subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite, potpisani i Ugovori o sufinanciranju
nabave strojeva i opreme malim poduzetnicima i obrtnicima. Ugovore je s vlasnicima obrta i
malih tvrtki potpisao gradonačelnik kao jednu od poticajnih mjera za razvoj obrtništva i
maloga poduzetništva u gradu, a time i poticanjem zapošljavanja. Na taj je način Grad
pomogao 4 tvrtke i obrta koji su se javili na objavljeni Javni poziv.
Grad je i u ovoj godini nastavio dobru suradnju s Fondom zaštite okoliša i energetsku
učinkovitost te je građanima omogućio sufinanciranje ugradnje solara, ali i obnovu fasada i
zamjenu stolarije. Fond za zaštitu okoliša Program je sufinancirao sa 780 tisuća kuna, a Grad
sa 195 tisuća kuna. Od 76 zahtjeva prihvaćena su 32 i to: 12 objekata koji su mijenjali
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krovište, 9 obnovili fasade, 8 objekata dobilo je novu vanjsku stolariju, 2 objekta prihvaćena
su za potpunu rekonstrukciju i 1 objekt za sustav grijanja.
Gradonačelnik je primio na svečanosti u Europskom domu u Zagrebu ugovor o
financiranju Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci, vrijednog gotovo 34 milijuna
kuna. Ugovore za 15 projekata iz cijele Hrvatske uručio je potpredsjednik Vlade i ministar
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić. U Križevcima je održana
prezentacija Projekta Razvojnog centra i tehnološkog parka na kojem je isti predstavljen svim
partnerima kao i križevačkim poduzetnicima.
Predstavnici tvrtke Zvečevo posjetili su u Križevcima čokolateriju Hedona te se sastali
s gradonačelnikom kako bi razgovarali o mogućnosti suradnje i proširenja poslovanja Hedone
uz podršku Grada i ove tvrtke.
Gradonačelnik je prisustvovao i otvorenju klinike Medikament, što je još jedan u nizu
projekta, i to privatnih poduzetnika, koji su nekadašnji prostor vojarne gotovo u potpunosti
priveli civilnoj svrsi.
1.4.2. Sastanci s ministrima, zamjenicima, saborskim zastupnicima
Gradonačelnik se sastajao i s ministrima, zamjenicima, saborskim zastupnicima kako bi
potaknuo rješavanje pitanja važnih za križevački kraj.
Tako je gradonačelnik imao česte kontakte s brojnim ministarstvima, s vodećim ljudima
državnih i županijskih institucija kako bi dobio uvid u planirane projekte i aktivnosti koje se
tiču ovog područja, kao što je, između ostaloga, izgradnja vodovodne i prometne
infrastrukture.
Svoju ulogu zastupnika u Hrvatskom saboru, gradonačelnik je također koristio kako bi
upozorio na probleme stanovnika ovoga kraja. Kroz formalne i neformalne sastanke i
razgovore sa saborskim zastupnicima, kao i na sjednicama i zasjedanjima nastojao je ukazati
na loše strane provedbe pojedinih zakona i odluka u praksi, a koje često puta svoj učinak
imaju izravno i na grad Križevce i njegove stanovnike.
1.4.3. Sastanci s županima, gradonačelnicima i načelnicima
Gradonačelnik je održavao sastanke s gradonačelnicima, načelnicima te ostalim
predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave kako bi se razmatrali slični problemi
te razmjenjivala iskustva u funkcioniranju jedinica lokalne samouprave. Grad Križevci je
često na tim sastancima bio razmatran i kao primjer dobre prakse naročito kada je u pitanju
korištenje EU fondova, programa energetske učinkovitosti ili uspješnog gospodarenja
otpadom.
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Nastavljena je i dobra praksa susreta gradonačelnika te njegovanja kulturne, turističke i
gospodarske suradnje s predstavnicima gradova prijatelja iz Hrvatske i inozemstva.
1.4.4. Sastanci u Udruzi gradova
Gradonačelnik je, kao član Predsjedništva Udruge gradova, prisustvovao sastancima na
kojima su se davali prijedlozi i primjedbe na zakone i propise koji su se donosili na državnoj
razini, a koji su često bili na štetu jedinica lokalne samouprave te su im otežavali djelovanje.
1.4.5. Sastanci s Vijećem srpske nacionalne manjine
Gradonačelnik je razgovarao o pitanjima vezanima uz ovu nacionalnu manjinu, a u ime
Vijeća zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s gradskim vlastima istaknuo je predsjednik
Jovo Gojković.

1.5. AKTIVNOSTI NA PODRUČJU GRADA
Gradonačelnik je održavao sastanke s ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova,
ustanova u kulturi kao i sastanke i razgovore s predstavnicima udruga, nastojeći se što bolje
upoznati s programima, aktivnostima, ali i eventualnim poteškoćama s kojima se susreću.
Gradonačelnik je članovima Savjeta mladih Grada Križevaca podijelio tablet uređaje
kako bi mogli aktivno sudjelovati na sjednicama Kolegija gradonačelnika i Gradskog vijeća te
kako bi dobra suradnja koju Grad ima s mladima, bila još i bolja.
Kao predsjednik Turističke zajednice, gradonačelnik je održavao sjednice Turističkog
vijeća, Vijeća za prevenciju Grada, prisustvovao sjednicama Gospodarskog vijeća, Skupštini
Komunalnog poduzeća.
Prisustvovao je otvorenju Turističko-informativnog centra koji je obnovljen u sklopu
EU projekta ViNAK, svečanosti proslave 140 godina rada DVD-a Križevci, blagdanu sv.
Marka Križevčanina, proslavi oslobođenja vojarne, otvorenju Obrtničkog i gospodarskog
sajma Koprivničko-križevačke županije. Gradonačelnik je i ove godine u povodu sv. Nikole
posjetio i darivao svu djecu koja pohađaju vrtiće, igraonice, malu školu te niže razrede
osnovnih škola.
Gradonačelnik je podržavao i različite humanitarne akcije pa je tako podršku dao i borbi
protiv raka dojke te Klubu žena s bolestima dojke Agata koja je obilježila Dan ružičaste
vrpce.
Kako se bliži završetak radova na Domu za starije i nemoćne, gradonačelnik je zajedno
s jednim od suvlasnika i s rektorom Zagrebačke katedrale obišao prostor Doma.

9

ZAVRŠNA RIJEČ
Poštovane vijećnice i vijećnici,
Pred Vama je još jedno polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika, koje ni izdaleka
ne može prikazati sve aktivnosti i događanja u Uredu gradonačelnika i poslu gradonačelnika.
Posao je to koji se ponavlja iz dana u dan, ponekad se čini kako se ništa ne mijenja, a
onda opet kada se okrenemo unazad shvatimo da je puno toga drugačije. Sve to ipak se nije
dogodilo slučajno, već je rezultat dugih, često i mukotrpnih zalaganja, pregovora, sastanaka i
različitih aktivnosti, ne samo mene osobno, već i mojih suradnika, cijelog mojeg tima.
Da su vremena teška više i nije novost, već realnost na koju se i u Gradu stalno
prilagođavamo, nastojeći da, usprkos tome što nam država sve više uzima, ne opterećujemo
dodatno naše građane. Sve to zahtijeva puno više truda, rada i uspješnosti u osmišljavanju
programa i projekata za koje smo i prošle godine novac tražili kroz EU fondove. Zahvaljujući
tome, Grad će dobiti 4 km biciklističkih staza, parkiralište, obnovljena je zgrada bivše
Sinagoge te je postala Turistički i informativni centar.
Izuzetno me raduje da je Europska unija, ali i Hrvatska vlada, prepoznala važnost
projekta izgradnje Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci jer upravo je to projekt koji
je namijenjen poduzetnicima i čijim će završetkom njihovi uvjeti za poslovanje biti poboljšani,
a time i pozicija na tržištu. Svaki uspjeh naših poduzetnika raduje me jer sa svakim novim, ili
očuvanim, radnim mjestom bliže smo onom cilju da Križevci budu grad u koji se dolazi, a ne
onaj iz kojeg se odlazi.
I u proteklom se razdoblju kontinuirano radilo na projektima koji su od općeg interesa
ne samo za Grad, već i za okolicu, kao što su razgovori oko dovođenja novih poduzetnika u
Gospodarsku zonu Gornji Čret, završetka brze ceste, izgradnje drugog pružnog kolosijeka,
početka realizacije projekta Aglomeracije, završetka Doma za starije i nemoćne.
Želja mi je i da u ovom gradu, ali i Vijeću, bude više jedinstva i zajedničkog rada jer
iako su nam putovi drugačiji, cilj nam je svima isti, bolji život naših građana.
Zahvaljujem svim vijećnicama i vijećnicima koji su konstruktivno sudjelovali u radu
Gradskog vijeća, uvjeren kako ta suradnja može i treba biti i plodonosnija.

GRADONAČELNIK
Branko Hrg v.r.
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