
                   
    REPUBLIKA HRVATSKA  
   MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
          GRAD ČAKOVEC 
        GRADSKO VIJEĆE 
Odbor za društvene djelatnosti 
 
KLASA: 021-05/16-01/170 
URBROJ: 2109/02-02-16-06 
Čakovec, 13. rujna 2016. 
 

Na svojoj 19. sjednici održanoj 13. rujna 2016., Odbor za društvene djelatnosti 
raspravljajući o točkama 1., 7., 8., 9. i 10., Dnevnog reda sa 20. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća 

 
 

M I Š L J E N J A 
 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i Polugodišnje izvješća o 
izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2016., u dijelu koji se odnosi na društvene 
djelatnosti, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i 
drugih prava iz socijalne skrbi jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 

 
Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Pravilnika o financiranju javnih 

potreba u društvenim djelatnostima jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 
 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i 
postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 

     PREDSJEDNIK ODBORA  
ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

                                 Toni Fažon, v.r. 
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Z A P I S N I K 
s 19. sjednice Odbora za društvene djelatnosti 

održane 13. rujna 2016., u 14:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, 
K. Tomislava 15, Čakovec 

 
Sjednici su nazočni:   
 
1. Toni Fažon, predsjednik 
2. Dražen Blažeka, član 
3. Ranka Liković, član 
4. Boris Jeđud, član 
 
Sjednici je nazočna i pročelnica Upravnog odjela za upravu Dragica                                                   
Kemeter i pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove, 
David Vugrinec 
 
Toni Fažon: Dobar dan svima otvaram današnju sjednicu Odbora za društvene 
djelatnosti i predlažem sljedeći dnevni red. Prisutna su 3 člana odbora, tako da su 
pravovažeće odluke. 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Donošenje Odluke i usvajanje polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna do 
30. lipnja 2016. u djelu koji se odnosi na društvene djelatnosti 

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju članova 
Kulturnog vijeća Grada Čakovca 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanja prava na 
pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi 

4. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima 
5. Davanje Pravilnika o uvjetima kriterijima i postupku davanja u najam prostora i 

opreme u školskim ustanovama. 
 
Toni Fažon: Dajem na glasovanje dnevni red. Tko je za? Jednoglasno „za“. 
 
 
Točka 1. Donošenje Odluke i usvanjanje polugodišnjeg izvješća o izvršenju 
Proračuna do 30. lipnja 2016. u djelu koji se odnosi na društvene djelatnosti 
 
Toni Fažon: Molim gospodina Davida o kojim je izmjenama riječ. 
 
David Vugrinec: Pozdrav svima, evo ja ne bi duljio, brojke su tu. Mi smo otprilike na 
polovici godine, s polovicom utrošenih planiranih sredstava po stavkama, ako ima 
kakvih pitanja, otvoren sam. 
 
Toni Fažon: Otvaram raspravu. Ima kakvih pitanja? Gospodin Blažeka. 
 
Dražen Blažeka: Zašto se događa da se prekoračiju stavke? I to neke dosta 
značajne, neke kojih opće nije bilo pa su sad troškovi. Generalno sad pitam to, da li, 
zakaj se to događa? 
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David Vugrinec: Većina stavaka je prekoračena jer smo imali dosta dugova iz 
protekle godine, proračunske, koji smo premjestili u ovu, po novim knjigostvenim 
propisima, su se morali uknjižiti ti ugovori i fakture koji su stavljeni od prošle godine u 
ovogodišnji proračun. Zato imamo neke stavke veće nego što smo planirali, to ćemo 
uskladiti s rebalansom, sljedećim koji bude. 
 
Dražen Blažeka: Dobro ja znam da budete sa rebalansom uskladili, ali da li je to 
opće dozvoljeno da vi trošite, ne znam, stavka školstvo - plan  je bio 100.000,00, 
strana 79. sad neznam kaj je točno izvedeno, obrazloženja su dosta šturo napisana i 
nije jasno iz toga, što se to potrošilo, na što se to prekoračilo, imate stavku školstvo 
sa 100.000,00 je bio plan sad je 346.000,00 do sad potrošeno. Imate ostali programi 
u kulturi 300.000,00 planirano, potrošili ste 488.000,00. Imate udruge pomoćnici 0 pa 
sad 154.000,00, to mi je još najjasnije zakaj je to tak, ali ovo školstvo, ja iz vašeg 
obrazloženja ne vidim kome ste to vi 250.000,00 kuna više isplatili nego je bilo plan. 
Meni ne zanima da budete 15.12 uskladili s rebalansom te stavke, ali zašto se to 
događa i nije samo na društvenom, ovo se ne tiče vas ovo su druge stvake, ono kaj 
ja primjećujem da u proračunu, neznam zakaj ga donosimo ako je tolko probijanja tih 
planskih stavaka ne, onda ti proračun ne treba. Evo recimo konkretno David, školstvo 
zašto je tu umjestno 100.000,00 potrošeno 346.000,000 hiljada, ja nisam uspio 
isčitati iz materijala koje ste nam dali. 
 
David Vugrinec: To je već bilo na prethodnom rebalansu, knjigovodstveno su  
prebacili nekak prijevoz iz jedne stavke u drugu, zato je to veliko povećanje bilo, 
mislim da je bilo 200%, ali to je, jedna stavka je smanjena bila, druga je bila 
povećana, kaj se toga tiče. Postoji neki ugovori su potpisani, za onaj festival 
naknadno koji su došli zato je stavka na kulturi povećana za 190.000,00 kuna i još je 
bilo jedno pitanje ako se ne varam. 
 
Dražen Blažeka: To je Grad prijatelj djece, ali to je malo 30.000,00. 
 
David Vugrinec: I ovo su pomoćnici, to je bil, onaj sporazum s Županijom koji je 
potpisan nakon 1.1., odnosno nakon donošenja Proračuna za 2016. godinu. Ali 
ponavljam većina ovih stanaka koje je prekoračena tiče se toga što su preuzete 
obveze, što su knjižene da tak velim, nisu one brisane, dolaze iz prethodne i 
prethodnih godina. 
 
Toni Fažon: Hvala, sjednici se pridružio 4 član Boris Jeđud. Da li ima još kakvih 
pitanja, vezano uz prvu točku dnevnog reda? Ako nema, predlažem na glasanje 
donošenje odluke. Tko je za ? 3 „za“. Protiv? 0. Suzdržanih? 1 „suzdržani“. Prelazim 
na 2. točku dnevnog reda. 
 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i Polugodišnje izvješća o 
izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2016., u dijelu koji se odnosi na društvene 
djelatnosti, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju 
članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca. 
 
Toni Fažon: Molim gospodina Davida. 
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David Vugrinec: Pa evo ukratko, znači 12. prosinca imenovano je Kulturno vijeće 
grada Čakovca u sastavu od 5 članova, od onda do danas 2. člana podnijela su 
ostavku, gospođa Jelana Tisaj zbog preseljenja, odnosno odlaska u inozemstvo, a 
gospođa Kristina Horvat – Blažinović temeljem vlastitog zahtjeva. Mi trebamo 2 člana 
Kulturnog vijeća, uskoro nam ide natječaj za javne potrebe razgovarali smo s dvije 
osobe i predlažemo da se oni imenuju u Kulturno vijeće. 
 
Toni Blažon: Zahvaljujem, otvaram raspravu, da li ima kakvih primjedbi na 
imenovanje? Ako nema, dajem odluku na glasanje. Tko je za? Jednoglasno „za“. 
 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanja 
prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava socijalne iz 
skrbi 
 
David Vugrinec: (Napomena: smetnje u audio zapisu) … poštovali propisanu 
proceduru vremenski bi predugo trajalo, neki ljudi il i moraju ići na liječenje npr. da im 
stan za novac treba sutra, onda ako to ide na Centar za socijalnu skrb, pa dok se 
donese odluka, prošo voz, evo ukratko. 
 
Toni Fažon: Zahvaljujem. Da li ima kakvih pitanja vezanih uz ovo točku? Ako nema, 
dajem odluku na glasanje. Tko je za? Jednoglasno „za“. 
 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i 
drugih prava iz socijalne skrbi jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 4. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim 
djelatnostima. 
 
Toni Fažon: Molim gospodina Davida. 
 
David Vugrinec: Riječ je o Pravilniku koji donosimo sukladno Zakonu o udrugama i 
Uredbi o kriterijima, mjerilima financiranja, ugovoranju programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge. Zakon je stupio pretprošle godine na 
snagu, uredba prošle godine, usklađujemo to. Možda glavna novina koju bi htio 
spomenuti to da ćemo proračun za javne potrebe u društvenim djelatnostima, morati 
raspisivati poslije izglasavanja proračuna za godinu u kojoj se javni poziv donosi.  
 
Toni Fažon: Zahvaljujem gospodinu Davidu. Otvaram raspravu, ako nema nikakvih 
pitanja vezanu uz  točku 4, dajem 4. točku na glasanje. Tko je za? Jednoglasno „za“. 
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Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Pravilnika o financiranju javnih 
potreba u društvenim djelatnostima jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 

 
 
Točka 5. Davanje Pravilnika o uvjetima kriterijima i postupku davanja u najam 
prostora i opreme u školskim ustanovama. 
 
David Vugrinec: Od ove školske godine, na području Grada Čakovca imamo još 
jednu školsku dvoranu, to je školska dvorana Osnovne škole Ivanovec, ne mijenja ju 
se cijene najma, već se tom Pravilniku, popisu dodaju podaci određeni za Osnovnu 
školu Ivanovec i također nutra smo stavili, na temelju pristiglih prijedloga ravnatelja, 
mogućnost da se na određeno, kraće vrijeme, dvorana može izdati bez raspisivanja 
javnog natječaja, naravno uz pribavljanje suglasnosti Grada Čakovca. To se odnosi 
na kraće vremensko razdoblje, čini mi se 8 sati tjedno, mjesečno. 
 
Toni Fažon: Zahvaljujem. Otvaram raspravu. 
 
Dražen Blažeka: Samo imam pitanje. O čemu se to značajna promjena dogodila? U 
čemu je najznačajnija promjena, osim toga kaj je Ivanovec? 
 
David Vugrinec: Promjena je u tome, da se školskom odboru dodjeljivanje dvoranje 
bez javnog natječaja za kraća vremenska razdoblja… 
 
Dražen  Blažeka: A cijene su? 
 
David Vugrinec: A cijene su ostale iste. 
 
Toni Fažon: Zahvaljujem, da li ima još kakvih pitanja? Ako nema pitanja, dajem 5. 
točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Jednoglasno „za“. Zahvaljuem svim 
članovima na dolasku i zatvaram sjednicu. Hvala. 
  

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i 
postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
Predsjednik zatvara sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u 14:15. 
 
 
KLASA: 021-05/16-01/180 
URBROJ: 2109/2-02-16-07 
Čakovec, 13. rujna 2016. 
 
 

PREDSJEDNIK ODBORA 
Toni Fažon, v.r. 


