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GRADSKOM VIJEĆU
GRADA ČAKOVCA
PREDMET: Izvješće o radu gradonačelnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja
2018. godine, dostavlja se
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01, 36/09) predviđeno je da gradonačelnici, načelnici i župani dva puta godišnje
predstavničkom tijelu podnose polugodišnje izvješće o svom radu. Sukladno sa Statutom
Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13-proč. tekst, 1/14, 1/18)
gradonačelnik izvješće podnosi dva puta godišnje, i to: za prvo polugodište najkasnije do 30.
rujna tekuće godine, a za drugo do 31. ožujka sljedeće godine.
Ovo Izvješće o radu gradonačelnika odnosi se na važniji dio aktivnosti koje sam
provodio kao čelnik izvršne vlasti Grada Čakovca, a ne obuhvaća redovne i izvanredne
djelatnosti koje obavljaju upravni odjeli Grada Čakovca.
UVOD
Tijekom razdoblja na koje se odnosi ovo Izvješće, tijekom svojih svakodnevnih
aktivnosti, primio sam brojne predstavnike tvrtki, ustanova i institucija koje djeluju na
području Grada Čakovca ili je djelokrug rada povezan s gradom. S njima sam održao sastanke
na kojima su me upoznali sa svojim aktivnostima, ciljevima i izazovima s kojima se susreću u
svakodnevnom radu. Pomagao sam im ili posredovao u rješavanju eventualnih problema ili
zastoja koje su imali u svom radu. Primao sam predstavnike udruga koje djeluju na području
Čakovca bilo kako bi me informirali o svojim aktivnostima bilo kako bih im čestitao na
postignutim rezultatima. Primao sam i brojne građane Grada Čakovca, s kojima sam
razgovarao o njihovim potrebama, ali i saslušao njihove pohvale, kritike i prijedloge povezane
s radom gradske uprave te stanjem na području Grada Čakovca općenito. Primao sam i brojne
inicijative građana te sam neka njihova nastojanja i prijedloge, poput inicijative „Ovršni
ustanak“, i podržao.
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Svoje aktivnosti koordinirao sam i o njima se savjetovao sa svojim zamjenicima,
pročelnicima upravnih odjela Grada Čakovca, direktorima tvrtki u vlasništvu Grada,
ravnateljima ustanova kojima je Grad osnivač te sa svima zaposlenima u gradskoj upravi.
Posebnu pozornost posvetio sam provođenju programa i projekata predviđenih Proračunom
Grada Čakovca za 2018. godinu te pronalaženju i osiguravanju dodatnih sredstava za
financiranje potreba na području Grada.
Kroz redovno kontaktiranje Vlade Republike Hrvatske, ministarstava, Hrvatskog
Sabora te ostalih institucija, nastojao sam pronalaziti rješenja za pojedine probleme s kojima
se Grad Čakovec susreće te dati prijedloge za njihovo sustavno rješavanje na nacionalnoj
razini primjenom iskustava koja imamo u Gradu Čakovcu. O potpori projektima na području
Čakovca, izgradnji obrazovne, kulturne i obrazovne, komunalne i prometne infrastrukture
razgovarao sam s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva pomorstva, prometa i
infrastrukture, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva
poljoprivrede, Ministarstva unutarnjih poslova te Hrvatskih cesta. Zajedno s ostalim
hrvatskim gradonačelnicima aktivno sam sudjelovao u analizama i prijedlozima za usvajanje
ili promjenu nekih zakonskih rješenja koja se odnose na funkcioniranje lokalne samouprave u
našoj zemlji.
O svojim aktivnostima redovno sam putem lokalnih medija izvještavao zainteresiranu
javnost, a u brojim izjavama, intervjuima i reportažama u kojima sam se pojavljivao
promovirao sam Grad Čakovec, tvrtke, ustanove, institucije i udruge koje u njemu djeluju kao
i sve uspješne sugrađane.
PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI, SURADNJA S GRADOVIMA PRIJATELJIMA,
MEĐUNARODNA SURADNJA
Tijekom izvještajnog razdoblja sudjelovao sam u obilježavanjima praznika, važnijih
obljetnica povezanih s povijesnim događajima i osobama te sudjelovao u svečanostima
povodom godišnjica brojnih ustanova i udruga koje djeluju na području Grada Čakovca.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odavao sam počast svim našim sugrađanima koji su
kroz povijest dali svoj doprinos razvoju grada, županije i Hrvatske ili svojim životima branili
granice domovine i svoje pravo na život u slobodnoj zemlji.
Putem Ministarstva znanosti i obrazovanja pokrenuo sam inicijativu da se posjet
Čakovcu i Starom gradu Zrinskih, zbog svoje važnosti za nacionalnu povijest, uvrsti u
obvezni školski program za više razrede osnovnih škola u Hrvatskoj. Također, zajedno s
Hrvatskim Saborom i Ministarstvom kulture inicirao sam početak organiziranja stote
obljetnice Spomendana donošenja rezolucije o odcjepljenju od mađarske države, koja će biti
9. siječnja sljedeće godine, a u sklopu koje bi se trebao obnoviti i spomenik na grobu dr. Ivana
Novaka te postaviti spomen-obilježje u Čakovcu.
Tijekom prve polovice ove godine u Čakovcu smo održali i prvi sastanak s
predstavnicima Grada Lipika s kojim je Čakovec lani potpisao Povelju o prijateljstvu te smo
dogovorili početak zajedničkih projekta u kulturi, obrazovanju i međusobnoj suradnji između
braniteljskih udruga koje su i bile inicijatori potpisivanja Povelje.
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Na inicijativu Družbe „Braća hrvatskog zmaja“ uspostavili smo kontakte s Gradom
Bečkim Novigradom iz Austrije, koji bi također trebali rezultirati inicijativom za potpisivanje
Povelje o prijateljstvu. Zajedno sa svojim zamjenicima nazočio sam potpisivanju Povelje o
suradnji između Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Čakovec i Obrtničke i
trgovačke komore Nagykanizse u Mađarskoj.
Tijekom obilježavanja Dana Grada Čakovca posjetila su nas i izaslanstva gradova
prijatelja Plonska iz Poljske te Blagoevgrada iz Bugarske. S oba grada njegujemo
višegodišnju suradnju, a zajedno smo dogovorili i prijavili nekoliko projekata za financiranje
iz europskih fondova u području obrazovanja i kulture. Tijekom posjeta dogovoren je i
međusobni posjet kulturno-umjetničkih društava te međusobno predstavljanje kulturne, enogastronomske i gospodarske ponude naših sredina.
U prvoj polovici godine službeno sam posjetio i nekoliko hrvatskih gradova kako bih
njihova pozitivna iskustva primijenili i u Čakovcu. To se ponajprije odnosi na Sisak gdje su
nedavno napravljeni otvoreni bazeni te Rijeku gdje se nekoliko godina uspješno provodi
projekt Građanskog odgoja za više razrede osnovnih škola, a koji će se od jeseni kao
izvannastavna aktivnost početi provoditi i u osnovnim školama na području Grada Čakovca.
Čakovec je posjetilo i izaslanstvo iz srpskoga grada Pirota koje su zanimala naša
iskustva povezana s prikupljanjem, sortiranjem i zbrinjavanjem otpada.
ZAVRŠENE INVESTICIJE
Početkom godine svečanim otvaranjem obilježen je završetak projekta „Građenje
vodnih građevina na području aglomeracije Čakovec“. Ovime su praktički završila dvadesetak
godina duga ulaganja u izgradnju mreže odvodnje otpadnih voda na području Čakovca.
Ovime Grad na cijelom svojem području ima mogućnost priključenja na svu komunalnu
infrastrukturu.
Tijekom obilježavanja Dana Grada Čakovca otvoren je i obnovljeni Vatrogasni dom
DVD-a Pustakovec-Buzovec-Putjane u kojem su uređene i prostorije za rad Gradskog kotara
Jug te aktivnosti udruga umirovljenika s tog područja. Otvorena je obnovljena fontana u
Perivoju Zrinskih, gdje su u potpunosti zamijenjene sve instalacije.
POKRENUTE INICIJATIVE
Tijekom proljeća pokrenuo sam dvije inicijative za uređenje prostora u središtu grada
te s time povezanom gradnjom novih javnih sadržaja. Prva se odnosi na prostor koji graniči s
Ulicom Franje Punčeca i Planinarskim putem, a na kojem se nalaze teniski tereni i prostori
koje koristi Teniski klub „Franjo Punčec“ Čakovec. Druga se odnosi na prostor rukometnog
igrališta kod Macanovog doma, za koji je interes iskazao jedan investitor. Cilj ovih inicijativa
s moje strane je isključivo osmišljavanje uređenja središta grada te uvođenje novih sadržaja
koje će koristiti stanovnici Čakovca, ali i svi oni koji zbog nekog razloga dolaze u grad. Što se
tiče teniskih terena, prijedlog je došao od samog teniskoga kluba, kojeg postojeći prostor
ograničava u radu i organizaciji natjecanja. Predložili su gradnju dvorane i popratnih terena na
prostoru kod Gradskih bazena „Marija Ružić“, koji je ranije planom predviđen za preseljenje.
Ideja je da se gradnja financira prodajom dijela zemljišta koje sada koriste, a da se na ostatku
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urede park i dječje igralište. Na dijelu zemljišta izgradila bi se stambeno-poslovna građevina,
prostori koje koristi teniski klub pretvorili bi se u Muzej Franje Punčeca i međimurskog
tenisa. Prostor Macanovog doma iskoristio bi se za preuređenje u Centar za djecu i mlade, u
kojem bi prostor za rad pronašle brojne udruge koje se bave ovom dobnom skupinom naših
sugrađana. Naravno, to su samo moji prijedlozi s kojima sam želio potaknuti javnost na
raspravu. Tek slijedi sva potrebna procedura u kojoj očekujem uključivanje svih
zainteresiranih dionika, od građana do institucija, tako da konačno rješenje bude najbolje
moguće te najprihvatljivije većini građana.
Odlukom Gradskog vijeća donesenom na 5. sjednici omogućena je kupnja prostora u
Mihovljanskoj ulici u Čakovcu u koji planiramo smjestiti budući Centar za beskućnike.
Zakonska je obveza jedinica lokalne samouprave brinuti o građanima koji nemaju krov nad
glavom, bez obzira na razlog. Dosadašnja rješenja kojima smo pribjegavali, od smještaja u
Domu u Orehovici do plaćanja dijela najma soba i stanova, nisu bila zadovoljavajuća. Kupnja
prostora, koja je u međuvremenu realizirana, omogućuje uređenje prostora ne samo za sve
kategorije beskućnika, već i prostore za aktivnosti povezane sa socijalizacijom, obrazovanjem
i drugim aktivnostima povezanim s beskućnicima, kao i organiziranje Pučke kuhinje.
Najvažnije je to da postojanje prostora omogućuje prijavljivanje projekata na europske
fondove, što ubrzano pripremamo s Gradskim društvom Crvenoga križa Čakovec, te
financiranje obnove prostora i hladnog pogona. Vjerujem da ćemo ovime u najskorije vrijeme
riješiti problem smještaja beskućnika na području Grada Čakovca.
Zahvaljujući suradnji koju imam sa saborskim zastupnikom romske nacionalne
manjine, romskom zajednicom koja živi na području Grada Čakovca te s udrugama za zaštitu
životinja koje djeluju na našem području, krajem prošle i počekom ove godine održao sam niz
sastanaka sa službama u Ministarstvu poljoprivrede koji su rezultirati planom cijepljenja,
steriliziranja i liječenja napuštenih životinja u cijeloj Međimurskoj županiji, posebno u okolici
naselja u kojima pretežno žive pripadnici romske nacionalne manjine. Ministarstvo je
osiguralo i financijska sredstva za provedbu plana, a zbrinjavanje napuštenih pasa na području
Čakovca je u tijeku. Vrlo je važno i to što smo bili prva jedinica lokalne samouprave na
području Hrvatske koja je donijela Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama , koja je bila
pokazatelj svim našim gradovima i općinama te koja je omogućila dobivanje financijskih
sredstava za provedbu.
Posebnu pozornost pridodajem transparentnom radu, kako izvršne vlasti u Gradu tako
i svih gradskih službi. Grad Čakovec je kao jedini hrvatski grad u prošloj godini potpuno
izvršio sve obveze povezane sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, što je u svom
Izvješću Hrvatskom Saboru naglasila i Povjerenica za informiranje.
PRORAČUNSKI PRIHODI
Prihodi od poreza koji čine glavninu proračunskih prihoda u prvih pet mjeseci ove
godine, u usporedbi s istim razdobljem u 2017. godini, redom su veći. Tako je od Poreza na
dohodak u prvoj polovici ove godine prikupljeno 20.863.210,98 kuna, a lani 17.424.788,34
kune. Veći je i Prirez porezu na dohodak u iznosu od 3.724,068,91 kuna u odnosu na
2.904.127,86 kuna koliko je prikupljeno u prvih pet mjeseci prošle godine. Značajni rast ima i
prihod temeljem Poreza na promet nekretnina. Ove godine je do kraja svibnja po ovoj osnovi
prikupljeno 1.846.265,24 kune, što je za 1.390.774,21 kunu više nego u istom razdoblju
GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, Čakovec; Telefon: +385 40 314 920, Fax: +385 40 311 724
www.cakovec.hr | cakovec@cakovec.hr

prošle godine. Ostali gradski porezi na razini su prošle godine, izuzev Poreza na tvrtku koji je
ukinut posljednjom poreznom reformom.
Ovo ukazuje na porast gospodarskih aktivnosti na području Grada Čakovca. Mnoge
tvrtke proširuju postojeće ili grade nove pogone, grade se stanovi, poslovni i trgovački
objekti, a rast prihoda od poreza na dohodak ukazuje na porast broja radnih mjesta te
povećanje plaća zaposlenih, ponajprije onih u privatnom sektoru.
Proračunski prihodi temeljem financiranja ili sufinanciranja projekata i programa koji
se provode na području Grada Čakovca iznose 15.892.800,00 kuna što je oko 10 posto
ukupnog proračuna, odnosno preko 20 posto ukupnih poreznih prihoda. Kako je još dosta
prijavljenih projekta u fazi odobravanja, očekujem da će ovi prihodi dodatno rasti.
INVESTICIJE I EUROPSKI FONDOVI
Svim resornim gradskim službama te Gradskoj razvojnoj agenciji dao sam nalog da
ubrzano rade na prikupljanju potreba, pripremaju projekte te da se s pripremljenima javljaju
na europske fondove. Naime, početkom ove godine počeli su se otvarati fondovi na koje se sa
raznim projektima obnove i gradnje infrastrukture može javljati i Grad Čakovec. U
prethodnom razdoblju većina natječaja bila je striktno raspisana za određene dijelove
Hrvatske ili su mogućnost imale slabije razvijene sredine te ruralna područja. Kako naša
zemlja ima na raspolaganju alocirana znatna financijska sredstva, a bliži se kraj programskog
razvoja EU-a, ministarstva su počela s češćim i izdašnijim otvaranjem natječaja.
Naše prioritete, zajedno sa zamjenicima te gradskim stručnim službama, podijelio sam
na nekoliko područja. Kao prvo, obrazovanje, gotove projekte imamo za Centar za odgoj i
obrazovanje, dvoranu Osnovne škole Kuršanec i dogradnju Dječjeg vrtića „Maslačak“ u
Čakovcu. Dogradnja Dječjeg vrtića prošla je natječajnu proceduru te su nam dodijeljena
značajna sredstva. Na otvorene natječaje prijavili smo i obnovu vrtića „Pčelice“ Ivanovec, a u
izvještajnom razdoblju završila je i energetska obnova Dječjeg vrtića „Mrav“ u Mačkovcu.
Čim se otvore mogućnosti, krećemo i s obnovom Dječjeg vrtića „Cipelica“ za koji
smo nakon dugog niza godina riješili imovinsko-pravne odnose. Pokrenuta je i procedura
izrade planova i projekata za izgradnju Dječjih vrtića u Mihovljanu, Kuršanec-Lugu i Savskoj
Vesi. Prema broju upisane djece te demografskim pokazateljima, ovime bi se riješila potreba
za smještajem u vrtićima za sljedećih desetak godina. Paralelno razmišljamo i o gradnji i
uređenju novih jaslica, jer je tu obuhvat djece dosta nizak, no svake godine raste. Kako je
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao demografsku mjeru
najavilo financiranje gradnje dječjih vrtića u sredinama gdje za to postoje potrebe, i to
europskim sredstvima, na te ćemo se natječaje svakako javiti te očekujemo pozitivan ishod
prijava.
U predškolskom odgoju prijavljeni su i projekti produženog boravka i smjenskog rada
u obje naše predškolske ustanove, projekt financiranja produženog boravka u Osnovnoj školi
Kuršanec, koji se trenutno evaluira i gdje smo prošli prvu fazu provjere. U razdoblju na koje
se odnosi ovo Izvješće u našim osnovnoškolskim i predškolskim ustanovama i dalje se
uspješno provode projekti financirani europskim novcem, pomoćnici u nastavi te besplatni
obrok za učenike slabijeg imovinskog stanja.
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Drugo prioritetno područje je infrastruktura. Uskoro počinje izgradnja u zoni Brezje u
Mihovljanu, gdje će se europskim novcem urediti stotinjak novih gradilišta, a po prvi put u
posljednjih trideset godina gradnji kuća prethodit će izgradnja sve komunalne infrastrukture.
Tijekom proljeća provodio se i projekt pod nazivom „Dynamic Light“, postavljeno je oko 150
LED rasvjetnih tijela u čakovečkom središtu, a na svakom se posebno može pojačavati ili
smanjivati intenzitet rasvjete. Projekt je trenutno u završnoj fazi, a iskustva će nam biti
indikativna u planiranoj izmjeni javne rasvjete na cijelom gradskom području.
Na europske natječaje koji su u najavi namjeravamo prijaviti izgradnju cesta i ostalu
komunalnu infrastrukturu gdje smo riješili imovinsko-pravne odnose. Ukoliko bude
mogućnosti, na sufinanciranje europskim sredstvima prijavit ćemo i obnovu nadvožnjaka u
Kalničkoj ulici. Prijavljen je i projekt energetske obnove zgrade gradske uprave za što su
također odobrena sredstva.
Putem europskih sredstava namjeravamo osigurati širokopojasni pristup internetu na
cijelom gradskom području. Natječaj se uskoro otvara, a prema informacijama koje imam bit
će nešto izmijenjen u odnosu na najavljeno tako da će se moći prijaviti i jedinice lokalne
samouprave koje nemaju tzv. bijele zone, u što ulazi i Čakovec. Što se tiče izgradnje mrežne
infrastrukture, prijavili smo se i na natječaj Wifi4Free, no on je trenutno, zbog tehničkih
poteškoća, u fazi čekanja.
Prijavljeno je i opremanje i gradnja kompletne komunalne infrastrukture u
Gospodarskoj zoni Istok u Čakovcu, a za prijavu su spremni i projekti pristupnih kružnih
tokova kod nadvožnjaka u Kalničkoj ulici.
Čim to bude omogućeno, za sufinanciranje putem europskih fondova prijavit ćemo i
projekte na području Grada za koje imamo pripremljenu dokumentaciju. To se odnosi prije
svega na spojnu cestu Novo Selo Rok – Slemenice. Resornim službama naložio sam i žurnu
izradu dokumentacije za pristupnu cestu Industrijskoj zoni u Ivanovcu, koju također
namjeravamo kandidirati za europska sredstva.
Prijavljen je i niz drugih projekata, poput obnove društvenih i vatrogasnih domova,
manjih, tzv. „soft“ projekata, te nekih koji su u međuvremenu, poput biciklističkih odmorišta,
i realizirani. Očekujem da velika većina prijavljenoga i proći odnosno da će financiranje biti
odobreno.
DRUŠTVENI I JAVNI ŽIVOT, USTANOVE, CIVILNO DRUŠTVO
Tijekom razdoblja na koje se odnosi ovo Izvješće primio sam na desetke predstavnika
udruga, sportskih klubova, predškolskih i osnovnoškolskih ustanova te pojedinaca koji djeluju
na gradskom području, a koji su tijekom prve polovice ove godine svojim radom postigli
zapažene rezultate. Udruga koje su registrirane na području Grada Čakovca ima preko pet
stotina, a velika većina njih u cijelosti ispunjava ciljeve propisane svojim statutom. Grad
Čakovec iz svog proračuna sufinancira projekte i programe koji su od interesa za grad i
njegove stanovnike, ponajprije u odrađivanju poslova koje javni sektor u Hrvatskoj temeljem
svojih ovlasti ne provodi u dovoljnoj mjeri, zatim programe usmjerene na djecu i mlade,
osobe treće životne dobi te ranjive skupine u društvu.
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Podupiru se i programi koji za cilj imaju očuvanje našega bogatog nasljeđa, od
kulture, preko gastronomije do povijesti, i sjećanje na osobe koje su ostavile traga u razvoju
Čakovca. Želim napomenuti da mnoge od tih udruga svojim djelovanjem pridonose pozitivnoj
slici koju Čakovec ima u hrvatskom društvu te promociji našega grada kao sredine otvorene
prema svojim stanovnicima.
U prvoj polovici godine završeni su Javni poziv za potporu projektima iz društvenih
djelatnosti na području Grada Čakovca te Javni poziv za potporu projektima u mjesnoj
samoupravi na području Grada Čakovca. Putem njih se sufinanciraju programi udruga i
ustanova koji su od interesa za Grad Čakovec. Po prvi put na ovaj se način sufinanciraju i
projekti povezani s poljoprivredom i zaštitom okoliša te posebno programi i projekti ustanova
koje djeluju na području Čakovca.
U prvoj polovici godine završili smo pregovaranje i na razdoblje od godinu dana
potpisali novi Kolektivni ugovor za djelatnike zaposlene u predškolskim ustanovama kojima
je Grad Čakovec osnivač. Također, nakon završenog postupka pregovaranja potpisan je i
Dodatak Kolektivnom ugovoru djelatnika zaposlenih u Centru za kulturu Čakovec.
PLANOVI ZA SLJEDEĆE ŠESTOMJESEČNO RAZDOBLJE
U prvih šest mjeseci ove godine intenzivirao sam razgovore u vezi s izradom planova i
strategija za pojedina područja. Što se tiče obrazovanja, krenuli smo s pripremama za izradu
projektne dokumentacije za IV. osnovnu školu u Čakovcu. Također, u planirane investicije u
obrazovanju u bazi projekata prijavili smo i izgradnju vrtića u Mihovljanu, Kuršanec-Lugu te
Savkoj Vesi, kao i izgradnju novih područnih škola u Mihovljanu i Kuršanec-Lugu.
Vrijeme je i da Čakovec konačno dobije novu gradsku tržnicu. Nakon završetka
godišnjih odmora pokrenut ću javnu raspravu koja bi konačno trebala odrediti gdje će biti,
kako će izgledati te kakve će sadržaje nova tržnica nuditi. Namjeravam pokrenuti i proceduru
za obnovu Trga Republike, a želja mi je da taj prostor u najstrožem središtu grada bude
najreprezentativniji dio Čakovca.
U drugoj polovici godine raspisat ćemo i Javni poziv za izradu Strategije kulturnog
razvoja Čakovca za razdoblje 2020. - 2024. godine. Želja mi je da ona odredi smjer razvoja
infrastrukture u kulturi, ali i detektira najkvalitetnije dionike u kulturnom životu grada.
Početkom godine pokrenuli smo promjenu projekta otvorenih bazena u Čakovcu, u
drugoj polovici će biti završeni, a planiram zatvoriti i financijsku konstrukciju za njihovu
izgradnju.
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