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Z A P I S N I K 
sa 1. sjednice Odbora za financije i proračun 

održane 28. rujna 2017., u 8:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, 
K. Tomislava 15, Čakovec. 

 
Sjednici su nazočni:   
 
1. Jurica Horvat, predsjednik 
2. Miljenko Zelenbaba, član 
3. Mijo Vidić, član 
4. Nino Vurušić, član 
 
 Sjednici su nazočni pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca  
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna 
Grada Čakovca do 30. lipnja 2017.  

 
2.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj 
 
 
Točka 1. Prijedlog Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju 

Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2017.  
 
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 
Pročelnica Upravnog odjela za financiranje dala je dodatno obrazloženje. U 

izvršenju Proračuna su između ostalih prikazani i svi prihodi i rashodi proračunskih 
korisnika, a tu se misli i na osnovne škole. Opći dio Proračuna sadrži zbirne podatke 
za Grad i obuhvaća sve proračunske korisnike. Obuhvaćena je i programska 
klasifikacija te se išlo do 4. razine proračuna.  

 
Nino Vurušić je dodao da je pola želja ispunjeno, i da bi do kraja godine mogli 

smanjiti minus.  
 
Miljenko Zelenbaba je konstatirao da se ide smanjenju negativnog 

polugodišnjeg rezultata.  
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke i Polugodišnjeg 

izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2017. 
 
Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke i Polugodišnje izvješće o 

izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2017., jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
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Točka 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za 
razvoj 
 
 Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora. Međimurske vode su 
prikupljale sredstva za kanalizaciju u Dravskom bazenu, Novom Selu Rok... 
Investicije su završene pa se taj skupljeni novac mora poslati na potrebno održavanje 
postojeće infrastrukture tj. kanalizacije.  
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o naknadi za razvoj. 

 
Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o naknadi za razvoj, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje.  
 
 
 
Sjednica je završila u 8.30 sati. 
 
KLASA: 021-05/17-01/63 
UBROJ:2109/2-04-17-16 
Čakovec, 25. rujan 2017. 
 
             PREDSJEDNIK  
                       Jurica Horvat, v.r. 
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