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OSOBNE INFORMACIJE

Beljak Krešo
Trg kralja Tomislava 5, 10 430 Samobor
(Hrvatska)
01/3378 111
kreso.beljak@samobor.hr

RADNO ISKUSTVO
svibanj 2017–danas

Gradonačelnik Grada Samobora
Grad Samobor, Samobor (Hrvatska)
Priprema prijedloga općih akata, izvršavanje i osiguravanje izvršavanja općih akata Gradskog vijeća,
utvrđivanje prijedloga proračuna Grada i izvršenje proračuna, upravljanje nekretninama, pokretninama
i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Gradskog
vijeća, odlučivanje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Samobora, upravljanje
prihodima i rashodima Grada, upravljanje raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna
Grada, odlučivanje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili
neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad¸,
donošenje Pravilnika o unutarnjem redu za upravna tijela Grada, imenovanje i razrješenje pročelnika
upravnih tijela i unutarnjeg revizora, utvrđivanje plana prijma u službu u upravna tijela Grada,
predlaganje izrade prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i
argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, usmjeravanje djelovanja upravnih odjela i službi
Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave,
nadzor nad radom upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
obavljanje nadzora nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, osnivanje i imenovanje stalnih ili
povremenih stručnih tijela koja pomažu u obavljanju poslova izvršne vlasti, obavljanje i drugih poslova
predviđenih Statutom Grada Samobora i drugim propisima.

lipanj 2013–svibanj 2017

Gradonačelnik Grada Samobora
Grad Samobor, Samobor (Hrvatska)

listopad 2016. – danas

Zastupnik u Hrvatskom saboru
Hrvatski sabor, Zagreb (Hrvatska)

lipanj 2009–svibanj 2013

Gradonačelnik Grada Samobora
Grad Samobor, Samobor (Hrvatska)

listopad 2008–svibanj 2009

Viši stručni savjetnik
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode Zagrebačke županije, Samobor
(Hrvatska)

rujan 2007–rujan 2008

Nastavnik geografije
Srednja strukovna škola Samobor, Samobor (Hrvatska)

rujan 2006–kolovoz 2008
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Srednja škola Delnice, Delnice (Hrvatska)

rujan 2006–kolovoz 2008

Nastavnik geografije
Osnovna škola Ivanke Trohar, Fužine (Hrvatska)

rujan 2006–kolovoz 2007

Nastavnik geografije
Osnovna škola Milana Langa, Samobor (Hrvatska)

rujan 2005–kolovoz 2006

Nastavnik geografije
Srednja škola Delnice, Delnice (Hrvatska)

studeni 2003–kolovoz 2005

Nastavnik njemačkog i engleskog jezika (kao nestručna zamjena)
Osnovna škola Sveti Martin pod Okićem, Samobor (Hrvatska)

rujan 2003–kolovoz 2006

Nastavnik geografije
Srednja strukovna škola Samobor, Samobor (Hrvatska)

veljača 1992–listopad 1995

Samostalni privrednik
Samobor (Hrvatska)

OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
listopad 2014.

Član Atlantskog vijeća Hrvatske
Udruga Atlantsko vijeće Hrvatske pridruženi je član međunarodne udruge Atlantic
Treaty Association. Osnovana je radi promicanja ideja atlantizma te podupiranja, na
području civilnog društva, što bržeg uključivanja Hrvatske u euroatlantske integracije.

Sudjelovanje u međunarodnom programu "International Visitor
Leadershio Program"
United States Department of State, Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici
Hrvatskoj,
Sudjelovanje u međunarodnom programu u organizaciji američkog State Departmenta, s ciljem
upoznavanja američkog sustava upravljanja i razmjenom dobre prakse, na poziv američkog
veleposlanika u Republici Hrvatskoj Nj.E. Kennetha Mertena.
03 veljače 2014–21 veljače 2014
2004–2004

Položen stručni ispit za zanimanje profesora geografije
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Zavod za školstvo Republike Hrvatske,
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18 listopada 1999–28 travnja
2000
1995–lipanj 1999

Pohađanje intenzivnog tečaja njemačkog jezika,Augsburger Deutschkurse Sprachinstitut, Augsburg
(Njemačka)

Magistar edukacije geografije
Prirodoslovno - matematički fakultet, odsjek geografije, Zagreb (Hrvatska)

1985–lipanj 1989

Stečeno zanimanje elektrotehničar (IV. stupanj)
Obrazovni centar za automatiku, energetiku i procesnu tehniku "Nikola Tesla", Zagreb (Hrvatska)

OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

engleski
njemački

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

C2

C2

C1

C1

B2

C2

C2

C1

B2

B2

Govorna interakcija Govorna produkcija

Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine Izvrsne komunikacijske vještine zahvaljujući iskustvu rada s učenicima u nekoliko osnovnih i srednjih
škola te obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Samobora u dva mandata.
Dužnost gradonačelnika podrazumijeva komunikaciju s velikim brojem ljudi, ishođenje rješenja za
njihove probleme i uvažavanje njihovih potreba. Također podrazumijeva i široko znanje i
razumijevanje različitih aspekata društva, komunalnih tema, sporta, kulture, odgoja i obrazovanja...
Sposobnost izvrsnog sporazumijevanja na engleskom i njemačkom jeziku stečena tijekom života u
inozemstvu.

Organizacijske / rukovoditeljske
vještine

Obnašanje dužnosti gradonačelnika Grada Samobora u dva mandata, od 2009. do 2013. godine te
od 2013. godine do danas.
Dužnost gradonačelnika podrazumijeva brojne rukovodeće i organizacijske vještine u obavljanju
poslova poput upravljanja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u
skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, odlučivanja o stjecanju i otuđenju
pokretnina i nekretnina Grada Samobora, upravljanja prihodima i rashodima Grada, upravljanja
raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,donošenja Pravilnika o unutarnjem
redu za upravna tijela Grada, imenovanja i razrješenja pročelnika upravnih tijela i unutarnjeg revizora,
utvrđivanja plana prijma u službu u upravna tijela Grada, usmjeravanja djelovanja upravnih odjela i
službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne
uprave, nadzora nad radom upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne
uprave, obavljanja nadzora nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, osnivanja i imenovanje stalnih
ili povremenih stručnih tijela koja pomažu u obavljanju poslova izvršne vlasti, obavljanja i drugih
rukovodećih poslova predviđenih Statutom Grada Samobora i drugim propisima.
Rukovodeće i organizacijske vještine stečeno tijekom obnašanja rukovodećih funkcija u Hrvatskoj
seljačkoj stranci, od 2003. do danas, poput tehničkog tajnika Gradske organizacije HSS - a Samobor,
povjerenika HSS - a Grada Samobora, predsjednika Ogranka HSS- a "Ferdo Livadić", predsjednika
Gradske organizacije HSS - a Samobor, člana Odbora Županijske organizacije HSS - a Zagrebačke
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županije i člana Stručnih vijeća HSS - a Republike Hrvatske, člana Predsjedništva Županijske
organizacije Zagrebačke županije.
Obnašanje dužnosti potpredsjednika Hrvatske seljačke stranke na razini Republike Hrvatske od 2012.
godine do danas te dužnosti predsjednika Hrvatske seljačke stranke od 19. ožujka do danas.
Računalne vještine Dobro vladanje alatima Microsoft Office paketa, vladanje novim tehnologijama i informatičkim
programima.
Dobrovoljno sudjelovanje u Domovinskom ratu
Odlikovanje Spomenicom Domovinskog rata 1990. – 1992. , odlukom Predsjednika Republike
Hrvatske dr. Franje Tuđmana
Nagrada za životno djelo Grada Samobora u 2003. godini , za sudjelovanje u Domovinskom
ratu kao pripadniku ratne postrojbe 151. Samoborske brigade
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