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Z A P I S N I K 
sa 3. sjednice Odbora za društvene djelatnosti 

održane 30. siječnja 2018., u 07:30 sati u uredu Pročelnice Upravnog odjela za upravu 
Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec 

 
Sjednici su nazočni:   
1. Dejan Tomašić, član 
2. Milica Zamudić, član 
3. Mirjana Bistrović, član 
4. Josip Varga, član 

 
Sjednici su nazočni pročelnica Upravnog odjela za upravu Dragica                                                   

Kemeter te pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove, David 
Vugrinec. 

 
Sjednici nije bio prisutan predsjednik Odbora za društvene djelatnosti, Veselin Biševac pa 

je stoga najstarija članica Odbora za društvene djelatnosti predložila da sjednicu vodi Dejan 
Tomašić, što je većinom glasova prihvaćeno. Josip Varga bio je suzdržani što se prijedloga tiče.  
 

DNEVNI RED 
 
1. Prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018. 
2. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2018.  
 
 
Točka 1. Prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 

2018. 
 

Predsjedajući je detaljno obrazložio točku. U skladu sa člankom 7. st. 2. Uredbe Vlade 
Republike Hrvatske o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći 
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 
2018. godinu (NN br. 7/2018) i s točkom V. Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva u 2018. godini (NN 7/2018), Gradsko vijeće Grada Čakovca, koji je osnivač 
sedam (7) osnovnih škola, dužno je donijeti Odluku o financiranju decentraliziranih funkcija 
osnovnih škola u 2018. godini u okvirima ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog 
školstva utvrđenog u točki II. Odluke Vlade RH. Odlukom o financiranju decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola u 2018. godini utvrđuje se raspored sredstava po krajnjim korisnicima 
(osnovnim školama) te prioriteti kapitalnih ulaganja, kao i tekućeg i investicijskog održavanja. 
Prema točki II. Odluke Vlade RH, obračun iznosa materijalnih i financijskih rashoda za 2018. 
godinu izvršen je prema podacima o visini ovih rashoda u 2017. godini, prema Smjernicama 
ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. – 2020. i Uputama za izradu proračuna jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. Ukupni iznosi za 
materijalne i financijske rashode po osnovnim školama kojima je osnivač Grad Čakovec, 
iskazani u tablici 2 ove Odluke, određuju se uzimajući u obzir sredstva potrebna za podmirenje 
troškova za energente, broj učenika i veličinu prostora škola, uvažavajući pritom i specifičnosti 
pojedinih škola. Ukupni iznosi za rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko 
održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te za rashode za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, iskazani u tablicama 3 i 4 ove 
Odluke, određuju se na temelju obrazloženih zahtjeva koje osnovne škole krajem kalendarske 
(proračunske) godine dostavljaju Gradu Čakovcu. Zahtjevi osnovnih škola sadržavaju potrebe 
za realizacijom aktivnosti koje se mogu svrstati u tekuće i investicijsko održavanje ili u 
proizvedenu dugotrajnu imovinu kao i potrebe za opremanjem škola u sljedećoj kalendarskoj 
godini. Dostavljeni se zahtjevi razmatraju te se nakon donošenja Odluke Vlade RH, kojom se 
određuju ukupni godišnji iznosi po pojedinoj vrsti rashoda (tablica 1 ove Odluke), u okvirima 
raspoloživih iznosa izrađuje prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih 
škola za tekuću godinu.    
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Dejan Tomašić otvorio je raspravu po toj točci. 
 
Mirjana Bistrović konstatirala je da zbog tih promjena ne bi trebalo doći do otežavanja 

uvjeta u osnovnim školama, na što je Dejan Tomašić odgovorio da je to sve dio planova i da je 
sve bilo i na školskim odborima na kojima je to potvrđeno.  
 
 Nakon rasprave Dejan Tomašić dao je na glasovanje prijedlog Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018. 
 
 "Za" su glasovala 3 člana Odbora dok je 1 bio suzdržan, pa je predsjedajući konstatirao da 
se prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018. 
većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
Točka 2. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2018.  
 

Predsjedajući je detaljno obrazložio točku. U skladu sa člankom 7. st. 2. Uredbe Vlade 
Republike Hrvatske o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći 
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 
2018., donesene na sjednici Vlade Republike Hrvatske 18. siječnja 2018., Gradsko vijeće 
Grada Čakovca dužno je, u okvirima sredstava iz točke V. Odluke Vlade RH, donijeti odluku o 
kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Kriteriji i 
mjerila za utvrđivanje visine rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode u 2018. 
godini navedeni su u točki V. Odluke Vlade RH, a obuhvaćaju klasifikaciju vatrogasne postrojbe 
prema ugroženosti, otpornosti i sposobnostima, broj stanovnika na površini osnivača i 
suosnivača koju vatrogasna postrojba može dohvatiti u 15 minuta, dosadašnji prosjek 
financiranja te ostale rizike i dopunske aktivnosti po zapovijedima. Osnivači i suosnivači javnih 
vatrogasnih postrojbi dužni su, u skladu s točkom X. Odluke Vlade RH, u svojim proračunima 
posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne 
postrojbe te su ta sredstva dužni koristiti prema utvrđenoj namjeni, što je navedeno u točki  VIII. 
spomenute Odluke Vlade RH. Nositelj praćenja, realizacije i izvješćivanja u vezi s Odlukom o 
kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2018. 
godini je Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca.  
 

Dejan Tomašić otvorio je raspravu po toj točci. 
 
 Dejan Tomašić dao je na glasovanje prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje 

redovite djelatnosti JVP u 2018.  
 
"Za" su glasovala 3 člana Odbora dok je 1 bio suzdržan, pa je predsjedajući konstatirao da se 

prijedlog Odluke o Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 
2018. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  

 
Sjednica je završila u 07 sati i 45 minuta. 
 
KLASA: 021-06/18-01/3 
UBROJ: 2109/2-04-18-3 
Čakovec, 30. siječnja 2018. 
 
              PREDSJEDAJUĆI  
                                  Dejan Tomašić 
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