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Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Križ za razdoblje 

SIJEČANJ - LIPANJ 2022. godine 

 

Statutom Općine Križ propisano je da Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 

polugodišnje izvješće o svom radu, pa tako sada, podnosim izvješće o radu za razdoblje 

siječanj-lipanj tekuće godine.  

 

U tom sam periodu obavljao izvršne poslove lokalne samouprave sukladno Zakonu o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pripremao prijedloge općih akata, izvršavao ili 

osiguravao izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjeravao djelovanje upravnog 

tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog 

djelokruga, te nadzirao njihov rad, upravljao i raspolagao nekretninama i pokretninama u 

vlasništvu Općine Križ, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i 

statutom.  

 

U izvještajnom  razdoblju od početka godine do kraja lipnja 2022. godine, u okviru 

svojeg djelokruga, donio sam oko 200 akata, čije je donošenje u nadležnosti općinskog 

načelnika. Utvrdio sam prijedloge za dnevne redove 5 sjednica Općinskog vijeća, koliko ih je 

održano u razdoblju siječanj-veljača 2022. godine. Sa službenicima Jedinstvenog upravnog 

odjela obavljene su stručne i tehničke pripreme te realizacija vezana uz točke dnevnog reda 

sjednica općinskog vijeća.  

 

Prema potrebi u okviru projekata koje provodi Općina Križ, održavao sam sastanke, 

komunicirao i obraćao se tijelima državne uprave, kao i trgovačkim društvima, javnim 

ustanovama i institucijama te nastavio graditi suradnju s čelnicima svih za Općinu Križ bitnih 

čimbenika. Svakodnevno sam, nastojao biti na raspolaganju građanima koji traže rješenja 

svojih problema, ali i poduzetnicima, gospodarstvenicima, poljoprivrednicima.  

Javnost rada Općine Križ i općinske uprave, osiguravala se stalnim objavama u medijima i 

ažurnim objavljivanjem na internetskoj stranici Općine Križ, portalima, facebook i instagram 

profilima Općine Križ i Općinskog načelnika. Svi akti doneseni na sjednicama Općinskog 

vijeća i svi ostali dokumenti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, objavljeni 

su u Glasniku Zagrebačke županije i/ili na internetskoj stranici Općine Križ te na oglasnoj 

ploči Općine Križ. Na svakoj od održanih sjednica Općinskog vijeća, u sklopu točke dnevnog 

reda „Aktualni sat“ redovito sam izvještavao o aktivnostima i aktualnim događanjima u 

vremenu između dviju sjednica vijeća, a na kojima ste bili nazočni. Stoga, u ovom izvješću 

nije potrebno ponavljati obavljene pojedinačne poslove i aktivnosti. 

U izvještajnom razdoblju naglasio bi sljedeće: 

Izvršeni su radovi na izgradnji pješačke i biciklističke staze u Industrijskoj cesti u Križu. Riječ 

je o dionici u duljini od oko 500 metara od „Patrolnice“ do raskrižja sa Žutičkom ulicom. 

Vrijednost spomenutih radova je 580.000,00 kuna, od čega je 200.000,00 kn sufinancirala 

Zagrebačka županija.  

 

Završeni su radovi uređenja vatrogasnog spremišta u Obedišću. Radovi su obuhvaćali 

uređenje fasade te izmjenu stolarije. Ukupna vrijednost radova je oko 100 tisuća kuna, a oko 

40 tisuća kuna je sufinancirano od strane Zagrebačke županije. 
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Završena je investicija Vodoopskrbe i odvodnja Zagrebačke županije započeta u rujnu 

protekle godine, a riječ je o izvanrednom održavanju kanalizacije u Moslavačkoj ulici u 

Novoselcu, u sklopu kojih je sanirana i postojeća pješačka staza te uređeni prilazi kućama na 

dionici dugoj oko 450 metara. Investicija je vrijedna ukupno oko 800.000,00 kn. 

 

Investitor Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije izvodila je radove izgradnje 

vodovoda u Maksimirskoj ulici u Križu i nastavku spomenute ulice u naselju Donji 

Prnjarovec. Riječ je o oko 1400 m novog cjevovoda. Vrijednost radova je oko 550.000,00 

kuna. Isti se financiraju iz naknade za razvoj koje prikuplja Vodoopskrba i odvodnja 

Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb te od sredstava Hrvatskih voda. 

 

U sklopu EU projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije te izgradnje 

magistralnog vodovoda, svim građanima koji su podnijeli zahtjeve za besplatne priključke 

vode, omogućeno je da se priključe na vodovod. Da bi se priključci izveli, odnosno omogućili 

i onima koji su na većoj udaljenosti od glavnog vodovodnog pravca, bilo je potrebno, o trošku 

Općine, izgraditi male ulične vodovode jer taj dio nije predviđen za financiranje u sklopu 

navedenog EU projekta. Općina Križ stoga je u suradnji s trgovačkim društvom Poduzetnička 

zona Križ d.o.o. Križ i Vodoopskrbom i odvodnjom Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb 

nastavila izgradnju malih uličnih vodovoda po Općini Križ. 

 

Kroz nabavu koju je proveo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, svim 

korisnicima usluge prikupljanja komunalnog otpada podijeljeno je oko 4000 spremnika za 

odvojeno prikupljanje otpada – žutih i plavih kanti za prikupljanje otpadne plastike i papira te 

sada sva kućanstva na području Općine Križ koje koriste usluge organiziranog prikupljanja 

otpada imaju plave, žute i zelene kante.  

U okviru Programa podrške Regionalnom razvoju, Općina Križ ostvarila je potporu u visini 

200.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 

sufinanciranje uređenja nerazvrstane ceste u Donjem Prnjarovcu te je pokrenut postupak 

nabave spomenutih radova čija je ukupna procijenjena vrijednost oko 500.000,00 kn.  

Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog 

zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini, od strane Ministarstva turizma i 

sporta, Općini Križ su dodijeljena sredstva u iznosu od oko 338.000,00 kn za provedbu 

projekta uređenja prostora za teretanu u objektu na Sportskom parku u Križu.  

 

Ostvareno je sufinanciranje u iznosu 250.000,00 kn od strane Zagrebačke županije asfaltiranja 

cesta Bunjani-Šumećani i ulice Ignaca Vešligaja u ukupnoj dužini od oko 1 km. Vrijednost 

radova procjenjuje se na oko 400.000,00 kn.  

 

Također smo ostvarili 20.000,00 kn potpore Zagrebačke županije za organizaciju Sajma obrta 

i rukotvorina koji se po 10. put organizira u sklopu Dana Općine Križ te 40.000,00 kn za 

ovogodišnja arheološka istraživanja na Sipčini.  

 

U proteklom periodu zatvorena je poslovnica FINA-e i poslovnica Privredne banke u Križu. 

Riječ je o poslovnim odlukama spomenutih institucija na koje Općina Križ nije imala 

mogućnosti utjecati. Uspjelo se s nastavkom korištenja usluga bankomata. Ono na što smo 

pokušali i mogli utjecati i s radošću ponavljam da smo uspjeli, je spriječiti ukidanje Gimnazije 

u Križu te ovom prigodom zahvaljujem još jednom svima koji su u tome sudjelovali.  
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U proteklom periodu Općina Križ, intenzivno je radila i na provedbi Zakona, uputa i 

smjernica za uvođenje EUR-a kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 

 

Tijekom siječnja 2022. godine raspisana su tri natječaja za financiranje udruga i to Javni 

natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi, udrugama iz područja zdravstva, 

socijale i preventive te javni natječaj za financiranje sportskih udruga. Po provedbi svih 

propisanih procedura ovog natječaja, Sklopio sam ugovore o financiranju s udrugama. 

Također smo krajem svibnja proveli i natječaj za dodjelu prostora udrugama te s istima 

sklopili ugovore na period od tri godine. 

Raspisali smo i Javni poziv za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na 

području Općine Križ za 2022. godinu. Mjere i aktivnosti za koje se dodjeljuju potpore su bile 

iste kao i prošle godine. Temeljem zaprimljenih zahtjeva za dodjelu potpore poljoprivredi u 

2022. godini u vrijednosti godišnje planiranih sredstava za tu namjenu, sredinom svibnja 

2022. godine prestali smo zaprimati zahtjeve za dodjelu potpora povodom Javnog poziva za 

dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2022. 

godinu. 

U Općini Križ smješteno je nekoliko osoba iz ratom pogođenog područja u Ukrajini i to u 

privatnom smještaju. Na području Općine Križ, Stožer civilne zaštite evidentirao je javne i 

privatne smještajne kapacitete za smještaj raseljenih osoba.  

 

Trenutna krizna situacija poremećaja i nestabilnosti cijena plina na međunarodnom tržištu 

plina te rast nabavne cijena plina, utjecala je na poslovanje svih sudionika na tržištu plina pa i 

na IVAPLIN kao našeg opskrbljivača plinom. Upravno vijeće HERA-e donijelo je Odluku o 

da će od 1. travnja 2022. godine HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Osijek, 

početi pružati zajamčenu opskrbu plinom krajnjim kupcima, kojima je do sada opskrbljivač 

plinom bio IVAPLIN d.o.o. Ivanić-Grad. 

 

Na području Općine Križ za 2022. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera 

zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, specijalizirana tvrtka Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. 

Čazma izvršila je tijekom veljače proljetnu deratizaciju na području naše Općine.  

Provedeni su arheološki radovi na Sipčini za koje je Općina sklopila Ugovr s Hrvatskim 

restauratorskim zavodom iz Zagreba i to u trajanju od gotovo 5 tjedana. Zavod je dodatno 

temeljem Javnog poziva ostvario potporu Ministarstva kulture i medija od 100 tisuća kn za 

arheološka istraživanja na Sipčini, a nadležni konzervatorski ured pokrenuo je izdavanje 

rješenja o trajnoj zaštiti arheološkog nalazišta. Također, svi dosadašnji nalazi sa Sipčine, 

pohranjeni su u Općini Križ.  

U povodu Uskrsa, Općina Križ osigurala je sredstva za darivanje 111 osoba u socijalnoj 

potrebi kojima je Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad podijelilo prigodne pakete 

ukupne vrijednosti nešto više od 11 tisuća kuna. Sukladno Sporazumu o osiguranju i 

izdvajanju sredstava za darivanje socijalno ugroženih osoba između Općine Križ, Centra za 

socijalnu skrb Ivanić-Grad i Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad i ove godine 

Općina Križ izdvojila je 8.700,00 kn za ljetovanje u Kampu mladih Hrvatskog Crvenog križa 

u Selcu i to za petero djece polaznika Osnovne škole Milke Trnine Križ te za jednu osobu s 

invaliditetom.  
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Donio sam zaključke temeljem kojih se i ove godine, za predstojeću školsku godinu 

2022./2023. izdvaja 80.000,00 kn za sufinanciranje nabave udžbenika i drugih obrazovnih 

materijala za sve učenike Osnovne škole Milke Trnine Križ. Nakon što je obznanjena radosna 

vijest da Gimnazija u Križu, kao Izdvojena lokacija Srednje škole Ivan Švear Ivanić-Grad 

nastavlja s radom, pripremili smo, a Općinsko vijeće je usvojilo, novi Pravilnik o 

stipendiranju učeničkih i studentskih stipendija, te smo osigurali sredstva u iznosu od nešto 

više od 42.000,00 kn za nabavu udžbenika za učenike prvog razreda Gimnazije u Križu.  

 

Krajem lipnja završio je s provedbom EU projekt za koji je Općina Križ ostvarila sredstva iz 

EU Socijalnog fonda a u kojem je zajedno s Općinom Kloštar Ivanić bila partner Gradu 

Ivanić-Gradu u provedbi projekta koji je imao za cilj pomoći osobama treće životne dobi. 

Kroz projekt Zaželi, radi pomaži, četiri žene brinulo je tijekom dvije godine o tridesetak 

korisnika s područja naše Općine.  

 

Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije tradicionalno je organizirala 

humanitarnu akciju obilježavanja „Dana narcisa“ koja je i ove godine održana u Općini Križ. 

Za Dan žena održana je besplatna predstava Teatra Gavran „Sve o muškarcima“. 

U proteklom periodu održan je još jedan uspješan Krigl fest, obilježen je blagdan Sv. 

Florijana, udruga vinogradara i vinara Škaf Križ održala je 11. izložbu vina, organizirali smo 

manifestaciju Dječji dan u Novoselcu, održani su Badalićevi dani i koncert Adama Končića i 

Savskih valova, obilježili smo godišnjicu smrti Milke Trnine, Dan državnosti i Dan 

antifašističke borbe, a krajem lipnja u organizaciji Mješovitog pjevačkog zbora Milka Trnina 

Vezišće, Mjesnog odbora i Nogometnog kluba Vezišće održani su i tradicionalni Lipanjski 

susreti u Vezišću kao i Fišijada ŠRU Šaran Križ. 

 

 

 

 


