14. GRADONAČELNIKOV KOLEGIJ

MATERIJAL UZ TOČKU 2.
DNEVNOG REDA

Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju
Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. i Polugodišnjeg
izvješća o radu gradonačelnika od 1. srpnja do 31.
prosinca 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca

23. veljače 2011.

PRIJEDLOG
Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i
članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca
10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ___. stručnom kolegiju održanom
_____2011., donio sljedeći

Z A K LJ U Č A K

I.
Polugodišnje izvješće o svom radu od 1. srpnja 2010. do 31. prosinca
2010., KLASE: 021-05/11-01/4, URBROJ: 2109/02-1-11-4, od 21. veljače 2011. te
prijedlog Odluke o usvajanju istog, upućujem Gradskom vijeću Grada Čakovca, na
usvajanje.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/11-01/4
URBROJ: 2109/2-01-11-05
Čakovec, __________ 2011.

GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v.r.

PRIJEDLOG
Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09),
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___. sjednici održanoj _____2011.,
donijelo sljedeću

ODLUKU
I.
Usvaja se Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Čakovca od
1. srpnja 2010. do 31. prosinca 2010., KLASE: 021-05/11-01/4, URBROJ: 2109/02-111-4, od 21. veljače 2011.

II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/11-01/4
URBROJ: 2109/2-02-11-06
Čakovec, __________ 2011.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.

IZVJEŠĆE O RADU
GRADONAČELNIKA GRADA ČAKOVCA
od 01. srpnja 2010. do 31. prosinca 2010.

SADRŽAJ

I. UVOD
II. RAZRADA AKTIVNOSTI
III. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
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I. UVOD
Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
RH 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 45. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada
Čakovca 09/09), podnosim polugodišnje izvješće o svom radu za razdoblje od 1. srpnja
2010. do 31. prosinca 2010., koje sadrži pregled rada i aktivnosti vezanih za zastupanje
Grada Čakovca, vezanih za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug Grada
Čakovca, poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Čakovca.
Izvršne poslove obavljao sam sukladno članku 44. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članku 45. Statuta
Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09).

-

Radio sam na:
pripremanju prijedloga općih akata;
izvršavanju općih akata Gradskog vijeća Grada Čakovca;
usmjeravanju djelovanja upravnih tijela Grada Čakovca te na njihovu nadzoru;
upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Čakovca kao i njegovim
prihodima i rashodima;
odlučivanju o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Čakovca, sukladno
članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09);
stvaranju preduvjeta za kvalitetniji brži gospodarski i društveni razvoj Grada, povećanju
standarda i kvalitete osnovnog obrazovanja i predškolskog odgoja te osiguranju potreba
stanovništva u oblasti brige o mladima, a posebice visokog školstva te socijalne skrbi,
kulture i sporta, uređenju prostora kroz urbanističko planiranje Grada vodeći računa o
stvaranju boljih i uspostavi viših ekoloških standarda, izgradnji komunalne infrastrukture,
podizanju kvalitete života u gradu i zadovoljavanju potreba građana.

Akti Gradskog vijeća Grada Čakovca i moji akti, aktualni događaji, obavijesti i
informacije iz uprave Grada Čakovca objavljuju se na web stranici Grada Čakovca:
www.cakovec.hr.
U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010., održao sam 4 stručna kolegija u sastavu:
1. Veselin Biševac, mag. ing., zamjenik gradonačelnika
2. Zoran Vidović, prist. oec., zamjenik gradonačelnika
3. Gordan Vrbanec, ing. el., predsjednik Gradskog vijeća
4. mr. sc. prava Dragica Kemeter
5. Marijana Pal, mag. oec.
6. Lidija Jaklin, mag. oec.
7. Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb.
8. Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb.
9. Slobodan Veinović, mag. politologije
10. Ivica Pongrac, univ. spec. oec.
11. Nenad Hranilović, mag. oec.
12. Antun Gjerapić, mag. ing. aedif.
Stručnim kolegijima prisutni su predstavnici medija, po potrebi direktori trgovačkih
društava, ravnatelji gradskih ustanova i drugi izlagatelji pojedinih točaka dnevnog reda.
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II. RAZRADA AKTIVNOSTI
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA
2010.
U Polugodišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2010., ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci bili su prikazani kroz
Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i rezultat poslovanja. U posebnom dijelu,
rashodi i izdaci su prikazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (po programima,
aktivnostima i korisnicima. U obrazloženju su dani podaci o stanju zaduživanja i jamstvima,
korištenju sredstava proračunske zalihe, podaci o obvezama i potraživanjima na dan 30.
lipanj 2010. Prikazani su i podaci o izvršenju planova MO i GK po funkcijskoj i ekonomskoj
klasifikaciji, te pregled rashoda za potrebe MO i GK koji nisu teretili njihova vlastita sredstva.
S 10. stručnog kolegija održanog 1. srpnja 2010., uputio sam Polugodišnje izvješće o
izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010.,
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je isto usvojilo na svojoj 8. sjednici, održanoj 15.
srpnja 2010.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2010.
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 11.
stručnom kolegiju održanom 21. rujna 2010., prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna
Grada Čakovca za 2010. uputio sam Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje, s time
da se rashodavna strana povećala na poziciji 024A017, adaptacija učionica i gradnja
dvorane I. osnovne škole za iznos 823.000,00 kune, a na prihodovnoj strani se za taj iznos
povećao prihod od sufinanciranja od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za
objekat dvorane I. Osnovne škole Čakovec.
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 9. sjednici održanoj 30. rujna 2010.,
donijelo Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2010., s izmjenom koju sam
predložio. Pozicija Kupnja zemljišta 020 A002/4111 uvećala se za 100.000,00 kuna, a
pozicija Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Grada Čakovca 016 A003/3811916 umanjila
se za 100.000,00 kuna.
U prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010., bili su prikazani
podaci plana Proračuna za 2010., izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka sa
stanjem na dan 31. kolovoza tekuće godine. Zbog poznate teške financijske situacije bilo je
nužno Proračunom planirane rashode umanjiti sukladno očekivanim prihodima, kao i pokriti
manjak prihoda poslovanja iz prethodne godine u visini od 9,333.622,45 kuna. Proračun
Grada Čakovca ovim se Izmjenama i dopunama umanjio s planiranih 134,199.571,00 kuna
na 127,153.390,00 kuna, pri čemu se 117,819.767,55 kuna odnosilo na financiranje rashoda
i izdataka, dok se razlikom planiranih prihoda trebao pokriti lanjski negativni rezultat
poslovanja.
Temeljem članka 43 Zakona o proračunu (NN 87/08) Grad Čakovec pristupio je izradi
2. izmjena i dopuna proračuna za 2010. U okviru prihoda izvršene su korekcije u skladu s
procjenama izvršenja do kraja proračunske godine. Kod prihoda od poreza na dohodak
izvršena je preraspodjela unutar sredstava za decentralizirane funkcije, dok se kod gradskih
poreza predviđala realizacija dodatnih 50.000,00 kuna. Obzirom na informacije kojima smo
raspolagali, sredstva od potpora iz državnog proračuna realizirala bi se za 1,548.000,00
kuna manje od predviđenog i to u dijelu očekivanog prihoda za sufinanciranje opreme u I OŠ
(što je brisano i u okviru rashoda), kao i dio namjenskih sredstava od Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost. Korekcije u okviru materijalnih rashoda i rashoda za
investicije izvršene su u skladu s izvršenjem i potrebama do kraja godine, uz maksimalnu
moguću štednju u potrošnji. Planovi MO nisu se mijenjali. Od proračunskih korisnika iznosi
financiranja za Centar za kulturu i Knjižnicu „Nikola Zrinski“ ostali su na istom nivou, dok se
iznos financiranja Dječjeg vrtića povećao za 1,000.000,00 kuna. Iznosi financiranja iz
decentraliziranih funkcija ostali su na nivou planiranog 1. izmjenama i dopunama Proračuna
za 2010. Izdaci za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada ostali su nepromijenjeni.
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 13.
stručnom kolegiju održanom 2. prosinca 2010., prijedlog Odluke i drugih Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Čakovca za 2010. uputio sam Gradskom vijeću Grada Čakovca na
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donošenje, s time da se prihod od prodaje zemljišta umanjio za 6.000.000,00 kuna, a
istovremeno se za isti iznos umanjio rashod za kupnju zemljišta na poziciji 020A002/4111.
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 11. sjednici održanoj 09. prosinca 2010.,
donijelo druge Izmjene I dopune Proračuna Grada Čakovca za 2010., s izmjenom koju sam
predložio.
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2010.
S 11. stručnog kolegija održanog 21. rujna 2010., uputio sam prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2010.,
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 9. sjednici održanoj 30.
rujna 2010. Planirana su sredstva proračunske zalihe u visini od 99.980,63 kune, umjesto
dotadašnjih 407.072,13 kuna.
S 13. stručnog kolegija održanog 02. prosinca 2010., uputio sam prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2010.,
Gradskom vijeću Grada Čakovca, a koje je istu donijelo na svojoj 11. sjednici održanoj 9.
prosinca 2010. Spomenutim Izmjenama, planirana su sredstva proračunske zalihe u visini
od 46.330.63 kune, umjesto dotadašnjih 99.980,63 kune kuna.
Utvrđeno je da se Grad može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem
vrijednosnih papira. Zaduživanje, te davanje suglasnosti i jamstva za zaduživanje obavlja se
u skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna i
Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica područne
(regionalne) samouprave. Grad se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se
financira iz proračuna i potvrdilo ju je predstavničko tijelo, a uz prethodno mišljenje ministra
financija i suglasnost Vlade RH. Ugovor o zaduživanju sklapam ja. Ukupna godišnja obveza
po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20 % ostvarenih prihoda u godini koja
prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za iznose primljenih domaćih i inozemnih
pomoći i donacija, za prihode iz posebnih ugovora i po posebnim propisima, te za iznose
domaćeg i inozemnog zajma. U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog
godišnjeg anuiteta po kreditima i zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i
danih jamstava i suglasnosti koje se uključuju u opseg zaduživanja Grada iz prethodnih
godina, te nepodmirene dospjele obveze iz prethodnih godina. Kratkoročno zaduživanje
planira se u visini od 10,000.000,00 kuna u skladu s Izmjenama i dopunama proračuna.
PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA 2011. I PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA
ČAKOVCA ZA 2012. I 2013.
U skladu sa Zakonom o proračunu (NN RH 87/08) bilo je potrebno do kraja godine
donijeti proračun za narednu proračunsku godinu, kao i projekcije za naredne dvije godine.
Zakon je uveo sustav trogodišnjeg proračunskog okvira, te propisao nivo donošenja na
razinu troznamenkastog konta za narednu proračunsku godinu, odnosno dvoznamenkastog
za projekciju za naredne dvije. Zakon je stupio na snagu počevši od donošenja proračuna
za 2009. Proteklo razdoblje tretiralo se kao prijelazno razdoblje i primjedbi nije bilo.
Prošle je godine Ministarstvo financija u svojim Smjernicama za izradu proračuna za
razdoblje 2011 – 2013. naglasak stavilo na to da je predstavničko tijelo dužno donijeti plan
za sljedeću proračunsku, te projekciju za naredne dvije godine uz napomenu da je
donošenje proračuna i projekcija na razini detaljnijoj od propisane u suprotnosti sa Zakonom
o proračunu i suprotno intenciji omogućavanja veće fleksibilnosti u izvršavanju proračuna.
Sve promjene najvećim dijelom su proizašle iz potreba za usklađivanjem s Europskim
sustavom nacionalnih i regionalnih računa.
U procesu izrade proračuna za razdoblje 2011 – 2013. temelj su bile Smjernice
ministarstva financija koje su„…izrađene u uvjetima negativnog utjecaja svjetske
gospodarske i financijske krize na hrvatsko gospodarstvo, kako u 2009., tako i u 2010.
godini. Na temelju istih makroekonomskih pretpostavki, projicirani su i prihodi i rashodi
jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Temeljem Smjernica Vlade za ostale
skupine prihoda i smjernica za realizaciju rashoda, ali svakako i vlastite procjene ostvarenja i
realizacije istih, izrađen je prijedlog proračuna za razdoblje 2011 – 2013. Ukupni prihodi i
primici 2011. planirani su u visini od 106,828.002,82 kune što je za cca 16 % manje od
ukupnih prihoda i primitaka planiranih Izmjenama i dopunama za 2010. Plan za 2012. nešto
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je manji od plana 2011., dok je plan 2013. nešto veći od plana 2011. Planirani rashodi i
izdaci proračuna za 2011. manji su za cca 10 % od rashoda i izdataka planiranih Izmjenama
i dopunama za 2010. Pokriće eventualnog negativnog rezultata poslovanja za 2010. planirat
će se Izmjenama i dopunama proračuna za narednu proračunsku godinu, za koji se planira
da će se donositi tijekom prvog polugodišta ove godine.
Iz Računa financiranja vidljivo je da Grad u narednim godinama ne planira
višegodišnje zaduživanje za investicije, a izdaci se odnose na otplatu glavnice postojećih
kredita. Planirao se pad prihoda u dijelu poreza na dohodak i prireza, dok se ne očekuje pad
u dijelu gradskih poreza, unatoč velikim poteškoćama prilikom naplate. U dijelu poreza na
promet nekretnina također se očekuje blagi porast. Prihodi za decentralizirane funkcije u
dijelu potpora izravnanja planirali su se, u iznosima nižim nego prošle godine.
Od ostalih iznosa očekuju se prihodi iz EU, koji se odnose na povrat sredstava
temeljem projekata koje je kandidirala razvojna agencija „Čakra“ i koji su u implementaciji.
Od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva planirana se sredstva odnose na
sufinanciranje radnih zona, dok se iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, novac
očekuje za sufinanciranje opremanja novog objekta I OŠ. Od ministarstva regionalnog
razvoja 1,500.000,00 kuna očekuje se za sufinanciranje radova na komunalnoj infrastrukturi,
dok se iz županijskog proračuna očekuje doznaka preostalog dogovorenog iznosa za
sufinanciranja za rasvjetu na stadionu. Od Fonda za zaštitu okoliša očekuje se
sufinanciranje po različitim osnovama, a sve vezano uz zaštitu i očuvanje okoliša.
Vidljivo je i smanjenje nekih prihoda u odnosu na prethodnu godinu (npr. naknade
vezane uz deponiju Totovec od građana – zbog smanjenja udjela navedenih naknada u
strukturi cijene odvoza otpada). Najznačajnije smanjenje je kod prihoda od prikupljenih
sredstava Međimurskih voda do kojeg je došlo uslijed promjena zakonske osnove
prikupljanja sredstava.
U dijelu prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade procijenjuje se
ostvarenje prihoda na razini 2010.
Od prodaje zemljišta u vlasništvu države očekuju se prihodi u skladu s programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem RH, a od prodaje građevinskog zemljišta u
vlasništvu Grada prema raspoloživim resursima i zainteresiranim subjektima. Sredstva od
prodaje stanova procijenjuju se nešto manja nego lani, dok se predložena sredstva u iznosu
od 1,000.000,00 kuna očekuju od prodaje objekata u vlasništvu Grada.
U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazani su po upravnim tijelima,
odsjecima i proračunskim korisnicima, a unutar njih po programima i aktivnostima.
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., uputio sam prijedlog
Proračuna Grada Čakovca za 2011. i Projekciju Proračuna Grada Čakovca za 2012. i 2013.,
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je iste donijelo na svojoj 10. sjednici održanoj 18.
studenog 2010., s time da se u Projekciji Proračuna za 2012. i 2013.:
- u razdjelu Upravni odjel za gospodarstvo pod pozicijom Sufinanciranje projekata
prekogranične suradnje, upisao iznos 600.000,00 kuna za 2012., te 700.000,00 kuna
za 2013., radi nastavka projekata iz prekogranične suradnje;
- na prihodovnoj strani na poziciji Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija
EU za 2012. isplaniralo se 600.000,00 kuna i za 2013. 700.000,00 kuna. Očekuju se
povrati sredstava za implementirane projekte.
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2011.
Sukladno članku 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08), uz Proračun jedinice
lokalne samouprave donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna, kojom se uređuje struktura
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja
jedinice lokalne samouprave, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i
obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti gradonačelnika u izvršavanju
Proračuna Grada Čakovca za 2011., te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., uputio sam prijedlog Odluke o
izvrašavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je
istu donijelo na svojoj 10. sjednici, održanoj 18. studenog 2010.
U 2011. planirala su se sredstva proračunske pričuve u visini od 336.780,00 kn.
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KRATKOROČNO ZADUŽENJE GRADA ČAKOVCA
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., uputio sam prijedlog Odluke o
ulasku Grada Čakovca u postupak kratkoročnog zaduženja, Gradskom vijeću Grada
Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 10. sjednici, održanoj 18. studenog 2010. Grad
Čakovec zadužio se uzimanjem kratkoročnog kredita kod poslovne banke za potrebe
podmirenja obveza nastalih sukladno usvojenom proračunu u iznosu od 10,000.000,00
kuna, pod slijedećim uvjetima:
Iznos kredita
10.000.000,00 kn
Vrsta kredita
Kratkoročni kunski kredit
Kamata
Tromjesečni ZIBOR + margina
Rok za sklapanje ugovora i isplatu kredita
31. prosinca 2010.
Broj obroka za povrat
11
Dospijeće prvog obroka
Veljača, 2011.
Dinamika otplate glavnice i kamate
Mjesečno
Instrument osiguranja povrata
Ovjerene bjanko zadužnice Grada
Sredstva za povrat kredita osigurala su se u Proračunu Grada Čakovca za 2011.
PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI
Svečanost povodom otvorenja sportske dvorane I. osnovne škole u Čakovcu i zgrade
Tehnološko inovacijskog centra u Čakovcu, održana je 6. prosinca 2010. Grad Čakovec
otvorio je novoizgrađenu školsku sportsku dvoranu I. Osnovne škole Čakovec. Riječ je o
investiciji vrijednoj gotovo 10.000.000,00 kuna, a koja se nalazi u sklopu školskog objekta
starog preko stotinu godina.
U posjet Međimurskoj županiji, 27. listopada 2010., došao je NJ. E. Yosef Amrani
veleposlanik Republike Izrael u Republici Hrvatskoj. Na radnom sastanku kod župana
Međimurske županije bili su prisutni župan Međimurske županije Ivan Perhoč, predsjednik
Skupštine Međimurske županije Petar Novački, zamjenici župana Anđelko Horvat i Matija
Posavec, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, promet i europske integracije Vesna
Haluga, predsjednik Židovske općine Čakovec Andrej Pal i ja. Razgovaralo se o tragu koji su
Židovi ostavili na razvoj Međimurja, o projektu revitalizacije bivšeg vojnog kompleksa i
mogućnostima gospodarske suradnje.
Grad Čakovec imao je prezentaciju „Prometna rješenja Grada Čakovca kao primjera
dobre prakse“ u Murskoj Soboti, Slovenija.
Sudjelovao sam u radu predsjedništva Udruge gradova Republike Hrvatske.
U ovom izvještajnom razdoblju, Grad Čakovec posjetile su različite delegacije kojima
sam prenio iskustva u upravljanju Gradom. Delegacije su se upoznavale s novim
inicijativama, načinom upravljanja Gradom te primjerima dobre prakse.
JAVNA NABAVA
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 12.
stručnom kolegiju održanom 10. studenog 2010., donio sam Odluku o donošenju Izmjena i
dopuna Plana nabave za 2010. i Izmjene i dopune Plana nabave za 2010.
Izmjene i dopune Plana nabave za 2010.:
1. nabava opreme za I. OŠ Čakovec - planirana sredstva za ovu nabavu iznosila su
823.000,00 Kn sa PDV-om;
2. procijenjena vrijednost nabave - usluge zaštite javnih površina i zgrade gradske
uprave izmijenila se i iznosila je 600.000,00 kn bez PDV jer se predviđalo sklapanje
okvirnog sporazuma na 4 godine;
3. nabava kredita - planirana sredstva za ovu nabavu nisu bila potrebna jer su se
nabavljala financijska sredstva;
4. sve planirane nabave od kojih se odustalo u 2010. ili su se mijenjale procijenjene
vrijednosti, svedene su na 0 ili na odgovarajuću svotu.
Planirana nabava nakon izmjena i dopuna iznosila je :
- 26.504.652,95 Kn bez PDV-a (procijenjene vrijednosti nabava)
- 12.083.300,00 Kn sa PDV-om (planirana sredstva za nabavu u 2010.)
Procijenjena vrijednost nabava, bez PDV, premašila je planirana sredstva, sa PDV,
iz razloga jer je Grad za određene postupke predvidio sklapanje okvirnih sporazuma na 4
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godine, radi smanjenja troškova, pa su vrijednosti dobivene na temelju 4-godišnje procijene
i radi nabave kratkoročnog kredita. Grad Čakovec je tokom godine proveo 2 postupka po
ovlaštenju drugih naručitelja, koji se ne smatraju nabavom Grada u smislu Zakona o javnoj
nabavi (NN 110/07 i 125/08) a to su:
1. nabava usluga najma strojeva i kamiona za Čakom
2. nabava kombi vozila putem financijskog leasinga za Vatrogasnu zajednicu
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 13.
stručnom kolegiju održanom 02. prosinca 2010., donio sam Plan nabave Grada Čakovca za
2011.
U skladu s člankom 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08), naručitelji koji
su obveznici Zakona o javnoj nabavi obavezno izrađuju plan nabave za narednu
proračunsku godinu. Plan se temelji na stvarnim potrebama naručitelja, planiranim
sredstvima u proračunu i stvarnim trenutačnim mogućnostima. Budući da je tijekom 2010.
bilo sklopljeno više Okvirnih sporazuma u trajanju od 4 godine, za te nabave će se u ovoj
godini sklapati ugovori o javnoj nabavi temeljeni na njima, ali bez provođenja javnih
nadmetanja. Za ostale nabave provoditi će se postupci propisani Zakonom o javnoj nabavi.
Ukupna procijenjena nabava za 2011. iznosila je 10.284.423,30 kn bez PDV-a, a za koju je
planirano sredstava u iznosu od 11.539.324,00 kn sa PDV-om. Ove vrijednosti uključuju sve
nabave, one do 70.000,00 bez PDV-a, za koje nije potrebno provoditi postupke i one iznad
70.000,00 za koje je potrebno provodit postupke javne nabave. Plan je podložan
promjenama ukoliko će se pojaviti nove potrebe ili mogućnosti nabave.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 107/07), izvršno tijelo Grada Čakovca više nije Gradsko
poglavarstvo Grada Čakovca već gradonačelnik Grada Čakovca pa su stoga napravljene
izmjene i dopune Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama, koje sam s 11.
stručnog kolegija održanog 21. rujna 2010., uputio Gradskom vijeću Grada Čakovca, a koje
je na svojoj 9. sjednici održanoj 30. rujna 2010., donijelo Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama.
Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH 172/03) i
članka 11. Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama (Sl. gl. Grada Čakovca
08/04, 8/10), Grad Čakovec je obvezan radi osiguravanja pristupa informacijama imati
službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama. Ta
je osoba imenovana još 2004.
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., prijedlog nove verzije Odluke
o određivanju službenika za informiranje Grada Čakovca, uputio sam Gradskom vijeću
Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 10. sjednici, održanoj 18. studenog 2010.
Na temelju čl. 22. st. 4 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH 172/03),
tijelo javne vlasti dužno je ustrojiti katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire, a
koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom
osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.
Kako su od 2004., ustrojena nova upravna tijela, broj informacija se povećao, pa
sam na 12. stručnom kolegiju održanom 10. studenog 2010., donio novi Katalog
informacija.
SAVJET MLADIH GRADA ČAKOVCA
Na temelju članka 16. Zakona o savjetima mladih (NN RH 23/07) i Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 8/07, 1/10), Savjet mladih
donosi program rada savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu. Program rada savjeta
mladih sadrži sljedeće aktivnosti: sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog
programa djelovanja za mlade, suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici
Hrvatskoj i inozemstvu, konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnima za mlade,
suradnju s tijelima jedinice lokalne samouprave u politici prema mladima. Program rada
savjeta mladih sadrži i ostale aktivnosti važne za rad savjeta mladih te poboljšanje njihova
položaja ovisno o potrebama i interesima mladih na području Grada Čakovca.
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S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., Program rada Savjeta mladih
Grada Čakovca za 2011., uputio sam Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je Program
usvojilo na 10. sjednici, održanoj 18. studenog 2010.
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA
Temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08), službenici su dužni trajno se osposobljavati za
poslove radnog mjesta i usavršavati stručne sposobnosti i vještine u organiziranim
programima izobrazbe. Troškovi izobrazbe u službi pokrivaju se iz proračuna Grada
Čakovca.
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 13.
stručnom kolegiju održanom 02. prosinca 2010., donio sam Program stručnog
osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave Grada Čakovca, kojim se utvrdio:
sadržaj, oblici i način provođenja stručnog usavršavanja službenika uprave Grada Čakovca,
a koje se odvija putem seminara, predavanja, tečajeva, doškolovanja, samoobrazovanja i
postdiplomskih studija.
Upućivanje službenika na seminare, predavanja i tečajeve, koje organiziraju
ovlaštene institucije, osigurava upoznavanje službenika s propisima, načinom njihovog
provođenja i ujednačavanjem primjene u praksi, stalnog praćenja promjena na određenom
upravnom području nastalih donošenjem novih odnosno izmjenama i dopunama postojećih
propisa te učenjem stranih jezika. Odobrenje za prisutstvo odnosno upućivanje službenika
na seminare, predavanje i tečajeve, preddiplomske i postdiplomske studije, odnosno
odobrenje za doškolovanje dajem ja.
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVU GRADA ČAKOVCA
Na temelju članka 8. 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08), svake godine utvrđujem Plan prijma u
službu u Upravu Grada Čakovca. Obvezan je jer se postupak prijma u službu može provesti
samo u skladu s njime (osim u slučaju prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog
mjesta koje je ostalo prazno nakon donošenja Plana). Donio sam ga na temelju prikupljenih
prijedloga pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca, vodeći računa o potrebama upravnih
tijela i financijskim sredstvima, na 13. stručnom kolegiju održanom 02. prosinca 2010., a
sadržavao je stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Čakovca i
potreban broj službenika na neodređeno vrijeme. Slobodna radna mjesta popunjavala bi se
putem javnog natječaja, a radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme,
popunjavala bi se putem oglasa, sukladno zakonskim propisima, proračunskim sredstvima,
Planu, Odluci o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca i Pravilniku o unutarnjem redu i radu
Uprave Grada Čakovca.
IMENOVANJE ULICE U ČAKOVCU
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., prijedlog Odluke o imenovanju
ulice koja se proteže od Zagrebačke ulice do južne zaobilaznice u smjeru sjever – jug, u
dužini od cca 337 m unutar granice naselja grada Čakovca ulicom „Dr. Tome Bratkovića“,
uputio sam Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je Odluku donijelo na svojoj 10. sjednici,
održanoj 18. studenog 2010.
IMENOVANJE NADZORNIH ODBORA GRADSKIH PODUZEĆA
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 11.
stručnom kolegiju održanom 21. rujna 2010., Rješenjem o imenovanju nadzornih odbora
gradskih poduzeća (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), Nenad Hranilović zamijenjen je Zoranom
Korparom kao novim članom NO GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec.
ZRINSKA GARDA
Zrinska garda Čakovec pokrenula je inicijativu da se 30. travanj, kada su 1671. u
Bečkom Novom Mjestu pogubljeni hrvatski mučenici Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan,
proglasi Spomendanom u Republici Hrvatskoj.
8

Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 11.
stručnom kolegiju održanom 21. rujna 2010., donio sam Zaključak da Grad Čakovec
podupire inicijativu Zrinske garde Čakovec, za zajednički nastup pred Saborom RH za
proglašenje 30. travnja, Spomendanom na žrtvu Zrinskih.
JEDNOKRATNA POTPORA OBRTNICIMA
Temeljem Odluke o dodjeli potpore obrtnicima na području Grada Čakovca, KLASA:
021-05/10-01/103, URBROJ: 2109/2-02-10-06, od 27. svibnja 2010., u lokalnim je
novinama, na službenoj web stranici Grada Čakovca i na oglasnim pločama u Gradu
Čakovcu i Obrtničkoj komori Međimurske županije, objavljen natječaj za dodjelu potpora
obrtnicima na području Grada Čakovca.
Maksimalan iznos potpore po jednom korisniku bio je 20.000 kn, od čega je 50% bio
bespovratan iznos, a 50% beskamatna pozajmica s počekom od godine dana od dana
potpisivanje ugovora i povratom u proračun Grada Čakovca u 12 mjesečnih obroka.
Svrha dodjele jednokratne potpore bila je pomoć obrtnicima u očuvanju obrta ukoliko
im je prijetilo zatvaranje ili smanjenje broja zaposlenih uslijed gospodarske i financijske
krize.
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 10.
stručnom kolegiju održanom 1. srpnja 2010., a na temelju provedenog postupka obrade
podnesenih zahtjeva dodjelio sam jednokratnu potporu u iznosu od 20.000 kuna obrtnicima
koji su zadovoljili kriterije iz natječaja.
Iz proračuna Grada Čakovca izdvojeno je 340.000 kuna, što je bilo za 40.000 kuna
više od planiranog.
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 8. sjednici održanoj 15. srpnja 2010.
donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli potpore obrtnicima na području
Grada Čakovca, gdje se iznos od 300.000,00 kuna promijenio u iznos od 340.000,00 kuna.
10.000 kuna je bilo bespovratno, a ostatak pozajmica s povratom u 12 rata te počekom od
godinu dana. Ovakav oblik potpora bio je usuglašen s Obtničkom komorom Županije
Međimurske. Do sada je isplaćeno po 10.000 kuna bespovratnih poptora.
STRATEŠKI PLAN GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA ČAKOVCA
Unapređenje i postizanje željenog gospodarskog i društvenog stanja utvrđeno je
Strateškim planom gospodarskog razvoja Grada Čakovca. U drugom polugodištu održane
su tri sjednice Odbora za praćenje Strateškog plana gospodarskoga razvoja Grada Čakovca
i donesena je Odluka o planu aktivnosti iz Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada
Čakovca za 2011.
RADNA ZONA MARTANE I IVANOVEC
Nakon niza godina, riješeni su imovinskopravni odnosi i stvoreni osnovni preduvjeti
za izgradnju komunalne infrastrukture na području Radne zone Martane, koja obuhvaća 8
čestica ukupne veličine više od 26.000 m2 i potencijal je za razvoj malog gospodarstva. Za
opremanje Radne zone Martane kandidirali smo se na natječaj Ministarstava gospodarstva,
rada i poduzetništva „Izgradnja i opremanje poduzetničkih zona“ za što nam je odobreno
500.000 kuna. Trenutno se u Radnoj zoni Martane rasčišćuje teren radi izgradnje ceste te
kanalizacijskog i vodovodnog sustava.
U cilju dobivanja povratnih informacija od strane potencijalnih investitora o
zainteresiranosti i eventualnih pogodnosti koje očekuju od Grada Čakovca bilo u pogledu
cijene zemljišta, komunalnog doprinosa ili bilo kojeg drugog oblika pomoći, na web
stranicama Grada Čakovca i u lokalnim medijima objavljeno je iskazivanje interesa. Cilj nije
samo prodaja zemljišta već stvoriti preduvjete da se po prihvatljivim uvjetima realiziraju
poduzetničke investicije u Radnoj zoni Martane kroz dvije godine od početka pokretanja
investicije. Da bi se to postiglo slijedi korak korekcija cijena zemljišta i ostalih uvjeta na
razinu koja bi bila prihvatljiva za potencijalne investitore.
U cilju sređivanja i daljnjeg razvoja Radne zone Ivanovec koja je prerasla svoje
prostorne kapacitete, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izradi UPU-a „Gospodarska zona
Ivanovec“. Izradu plana trebali bi financirati budući zainteresirani investitori.
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INVESTICIJSKI VODIĆ ZA ULAGAČE
Radi pružanja informacija o prostornim i drugim aktualnim informacijama za
potencijalne investitore na području Grada Čakovca izrađen je Investicijski vodič za ulagače.
Vodič je dostavljan i organizacijama i institucijama (ambasadama, agencijama za poticanje
izvoza, ministarstvima...).
PRIJAVA PROJEKATA GRADA ČAKOVCA U PODRUČJU ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Na objavljeni natječaj, Grad Čakovec je aplicirao 2 projekta: „Provedba investicijskih
mjera u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti u dječjim vrtićima Cipelica, Krijesnica,
Pčelice, Stonoga, Zvijezdice i Mrav u Gradu Čakovcu“ te „Izrada energetskih pregleda javnih
zgrada Grada Čakovca“. Ciljevi ovih projekata su racionalno i učinkovito upravljanje
energetskim troškovima javnih zgrada području Grada Čakovca.
SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA
Grad Čakovec uključio se u projekte „Lokalno partnerstvo faza 3“ te „Mladi na tržištu
rada“, čiji je nositelj bio HZZ. „Lokalno partnerstvo faza 3“ organizira i jača regionalno vijeće
tržište rada radi što kvalitetnijeg pripremanja za mogućnosti korištenja sredstava iz
Europskog socijalnog fonda. „Mladi na tržištu rada„ bavi se rješavanjem problematike mladih
kao jedne od najugroženijih skupina na tržištu rada. Priključili smo se realizaciji projekta
integriranog prijevoza čiji su glavni nostitelji Međimurska i Varaždinska županija - sa ciljem
uvođenja prijevoza do odredišta sa jednom kartom bez obzira na prijevozno sredstvo.
Aktivno smo se priključili i izradi Razvojne strategije Međimurske županije 2011.-2013.
ZAKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH
NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA
a) Na osnovu čl. 32. st. 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN RH 152/08, 21/10),
Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Čakovca na temelju provedenog natječaja donosi
Gradsko vijeće, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. S 12.
stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
području Grada Čakovca za k.o. Novo Selo Rok, k.o. Totovec i k.o. Žiškovec, uputio sam
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu na svojoj 10. sjednici održanoj 18. studenog
2010.
b) Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države na području Grada Čakovca, KLASA: 021-05/10-01/65, URBROJ:
2109/02-02-10-07 od 11. ožujka 2010., Gradsko vijeće Grada Čakovca objavilo je 23.
ožujka 2010. u lokalnom tjedniku, javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta, na koji
je pristiglo deset ponuda. Ponude su bile pregledane, uspoređene i ocijenjene i na temelju
Zaključka o prijedlogu za odabir ponuda Povjerenstva za provedbu natječaja, na 9.
stručnom kolegiju, održanom 20. svibnja 2010., donio sam Zaključak KLASE: 021-05/1001/120, URBROJ: 2109/2-01-10-07, kojim sam prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije
ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Čakovca,
za k.o. Krištanovec, k.o. Mihovljan, k.o. Novo Selo Rok i k.o. Totovec, uputio Gradskom
vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
S 13. stručnog kolegija održanog 02. prosinca 2010., uputio sam prijedlog Odluke o
izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za
područje Grada Čakovca za k.o.o. Totovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu
donijelo na svojoj 11. sjednici održanoj 09. prosinca 2010.
Kupoprodajna cijena za navedene nekretnine iznosila je 70.897,78 kuna i kupac
OPG Šardi Krešo, platio ju je u cijelosti. Na temelju ove Odluke i na nju dobivene
Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, s podnositeljem
najpovoljnije ponude sklopio sam ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske, na koji je prethodno dalo mišljenje i nadležno županijsko
odvjetništvo.
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UGOSTITELJSTVO
Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN RH 138/06, 43/09 i 88/10),
ugostiteljska djelatnost u dijelu radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada
Čakovca regulirana je Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti (Sl. gl. Grada Čakovca 4/07,
14/08, 11/09 i 12/09 – proč. tekst).
Izmjenama i dopunama Odluke predložilo se urediti produženje radnog vremena
ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ u Gradu Čakovcu.
Navedeni ugostiteljski objekti mogli su raditi od 06.00 do 24.00 sata. Ja mogu na
zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti drugačiji početak,
trajanje i završetak radnog vremena radi organiziranja prigodnih proslava. Na osnovu
velikog broja zahtjeva ugostitelja za određivanjem prigodnog radnog vremena, razmotrena je
mogućnost da se odlukom propiše, za gore navedene skupine ugostiteljskih objekata, duže
radno vrijeme.
Uvažavajući potrebe i stavove svih zainteresiranih, a vezanih uz ugostiteljsku
djelatnost u Gradu Čakovcu, iznesene na sastanku na kojem su sudjelovali ugostitelji,
predstavnici stanara, predstavnici PUM-e, Gospodarske inspekcije i Porezne uprave,
pripremljen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti,
koji se izložio na javni uvid na Internet stranici Grada Čakovca, a pristigli prijedlozi
djelomično su bili uključeni u prijedlog Odluke.
S 13. stručnog kolegija održanog 02. prosinca 2010., uputio sam prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, Gradskom vijeću Grada Čakovca,
koje je istu donijelo na svojoj 11. sjednici održanoj 09. prosinca 2010.
Prema toj Odluci radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“ petkom, subotom i dan uoči blagdana odnosno praznika traje od 6.00 do 1.00 sat.
Prema pisanom zahtjevu ugostitelja, donošenjem rješenja jedanput mjesečno mogu odobriti
prigodno radno vrijeme radi organiziranja proslava, uz prethodnu pribavljeno mišljenje vijeća
GK ili vijeća MO, dokaza o podmirenju dospjelih financijskih obveza prema Gradu Čakovcu i
uz predočenje dokaza o angažmanu zaštitara za očuvanje reda. Rad terasa ugostiteljkih
objekata za sat je kraći od rada ugostiteljskog objekta, osim u vrijeme organiziranih
manifestacija.
Ukupno je u drugoj polovici 2010., izdano 133 rješenja o prigodnom radnom vremenu
ugostiteljskih objekata.
DAROVANJE ZEMLJIŠTA U NOVOM SELU ROK
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., uputio sam prijedlog Odluke o
darovanju zemljišta u Novom Selu Rok, Franjevačkom samostanu Čakovec, Gradskom
vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 10. sjednici održanoj 18. studenog
2010.
OTKUP I PRODAJA ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU DPU OKO POLICIJSKE
UPRAVE U ČAKOVCU
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., uputio sam prijedlog Odluke o
otkupu i prodaji zemljišta na području DPU oko Policijske uprave u Čakovcu, Gradskom
vijeću Grada Čakovca, koje je na svojoj 10. sjednici održanoj 18. studenog 2010., donijelo
Odluku da se odobrava prodaja zemljišta upisanog u zk.ul.br.6532, k.o. Čakovec,
čest.br.228/1/2/A/1/35/1, oranica Globetka od 1557 m 2, (ident. s kčbr.521/2, k.o. iste) i
zk.ul.br.6601, k.o. Čakovec, čest.br.228/1/2/A/1/37/3, oranica Globetka od 523 m 2, (ident. s
kčbr.519/3, k.o. iste), čest.br. 228/1/2/A/1/38, oranica Globetka od 1675 m 2 (ident. s
kčbr.520, k.o. iste), sve tri u paketu kao jedna čestica, ukupne površine od 3755 m 2, s
početnom cijena od 65,-€/m2 (u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan
održavanja javnog nadmetanja). Prodaja bi se izvršila javnom dražbom. Odobrila se kupnja
zemljišta od više suvlasnika fizičkih osoba (svih pet u paketu kao jedna čestica), ukupne
površine 17.083 m2, po cijeni od 65-€/m2 (u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju
HNB na dan plaćanja). Odobrila se i prodaja zemljišta (svih pet u paketu kao jedna čestica),
ukupne površine 17.083 m2, s početnom cijenom od 65-€/m2 (u protuvrijednosti kuna prema
srednjem tečaju HNB na dan održavanja javnog nadmetanja).
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DPU MARTANE ISTOK
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., uputio sam prijedlog Odluke o
prodaji zemljišta na području DPU Martane Istok u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada
Čakovca, koje je na svojoj 10. sjednici održanoj 18. studenog 2010., donijelo Odluku da se
odobrava
prodaja
zemljište
upisano
u
zk.ul.br.6385,
k.o.
Čakovec,
čest.br.1135/12/1/1/1/1/1/3, pašnjak, površine 1 jutro 629 čhv, (ident. s kčbr. 4011/1,
površine 8.018 m 2, k.o. iste), po početnoj cijeni od 65-€/m 2 (u protuvrijednosti kuna prema
srednjem tečaju HNB na dan održavanja javnog nadmetanja), usmenom javnom dražbom.
PRAVO PRVOKUPA ZEMLJIŠTA
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 12.
stručnom kolegiju održanom 10. studenog 2010., donio sam Zaključak kojim sam odobrio
prodaju dijela kčbr. 116/1, k.o. Ivanovec ukupne površine 14643 m 2, upisane u zk.ul.br.
2824, k.o. Ivanovec, čest. br. 74/4/1/1/1/1/1/1/1, ukupne površine 2 jutra 1017 čhv., po
početnoj cijeni od 20 eura/čhv (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan
održavanja javne dražbe), neposrednom pogodbom pod uvjetom da su zadovoljeni uvjeti
propisani čl. 391. st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN RH 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i čl. 128. st. 1.,
točka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09), a u protivnom prodaja bi
se izvršila raspisivanjem javnog natječaja.
ZAMJENA NEKRETNINA
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 10.
stručnom kolegiju održanom 1. srpnja 2010., odobrio sam zamjene nekretnina Grada
Čakovca, kao neposrednog posjednika vanknjižnog i faktičnog vlasnika, upisane u:
a) zk.ul.br.9, k.o. Čakovec, čest.br.16/1/1/2/1, zemljište pod zgradom od 103 čhv, kao
zk.tijelo I i stambenoposlovna zgrada sagrađena na kat.čest.br. 16/1/1/2/1, kao zk. tijelo II, a
u naravi se radi o poslovnom prostoru koji se nalazi na I katu lijevo i sastoji se od: hodnika
4,25 m 2, garderobe 11,13 m 2, WC-a 3,96 m 2, i četiri uredske prostorije – 23,32 m 2, 14,87 m 2,
22,03 m 2, 18,82 m2, ukupne površine 101,38 m 2
za
b) zk.ul.br.1804, k.o. Čakovec, čest.br.228/1/2/A/1/533/1, kuća, dvor, zgrada od 406
čhv, čest.br.228/1/2/A/1/533/2, voćnjak od 126 čhv, što u naravi čini poslovnu, pomoćnu
građevinu i građevinsko zemljište u Čakovcu, nekretninu u vlasništvu Zajednice sportskih
udruga i saveza Međimurske županije Čakovec, koju u naravi čini vanknjižno suvlasništvo
od 1/8 dijela, o čemu bi se sklopio Ugovor o zamjeni nekretnina, s omjerom vrijednosti 1 : 1.
UREĐENJE IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA
a) S 11. stručnog kolegija održanog 21. rujna 2010., prijedlog Odluke o uređenju
imovinskopravnih odnosa između Grada Čakovca i GKP „Čakom“ d.o.o. i sređivanju
zemljišnoknjižnog stanja na nekretninama upisanim kod Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog
suda u Čakovcu, u zk. ul. br. 1. k. o. Mihovljan, zk. ul. br. 3. k.o. Mihovljan te kat. čest. br.
1721/3 Livada i šuma Belavčica, k.o. Čakovec, uputio sam Gradskom vijeću Grada
Čakovca, koje je na svojoj 9. sjednici održanoj 30. rujna 2010., odobrilo pokretanje postupka
sređenja zemljišnoknjižnog stanja i uređenja imovinskopravnih odnosa izm eđu Grada
Čakovca i GKP „Čakom“ d.o.o.
b) Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 12.
stručnom kolegiju održanom 10. studenog 2010., donio sam Zaključak da nakon što se
riješe imovinsko pravni odnosi na zemljištu zk.ul.br.1976, k.o. Ivanovec, čest.br. 74/1/1/1/23,
površine 261 čhv i čest.br.74/1/1/1/24, površine 30 čhv, obje ident. s kčbr. 82, površine 1046
m2, k.o. iste, u katastru nekretnina kao posjednik upisana bivša Općina Čakovec, Ruđera
Boškovića 2, Čakovec, odobri prodaja istog, po početnoj cijeni od 20 eura/čhv (u
protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan održavanja javne dražbe), usmenom
javnom dražbom, objavom u lokalnom tjedniku i na web stranici Grada Čakovca, s pravom
prvokupa Toplek Marije iz Ivanovca, Zrinskih 4;
c) Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 10.
stručnom kolegiju održanom 1. srpnja 2010., odobrio sam Vest-u d.o.o. Čakovec, R.
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Steinera 7, stjecanje prava korištenja 3 parkirnih mjesta na javnim parkiralištima u Čakovcu,
uz prethodnu uplatu naknade za sufinanciranje od ukupno 1.500 EUR-a (u protuvrijednosti
kuna prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja), kojom uplatom Vest d.o.o. Čakovec
nije stekao nikakva posebna prava na određenom parkiralištu ili prava koja bi isključivala
prava trećih osoba na javnim parkiralištima, o čemu je korisnik parkirališta dao posebnu
izjavu. Kupci stambeno-poslovnih prostora od korisnika parkirališta i druge osobe
(suvlasnici, stanari i korisnici usluga poslovnih prostora), plaćaju upotrebu parkirališta
sukladno odlukama Grada Čakovca i na to uplata naknade za sufinaciranje nema nikakav
utjecaj, a Grad Čakovec ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete nastale na
vozilima bilo kojeg korisnika parkirališta, općenito.
PROGRAM
GRADNJE
OBJEKATA
I
UREĐAJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE GRADA ČAKOVCA
S 11. stručnog kolegija održanog 21. rujna 2010. i 13. stručnog kolegija održanog 02.
prosinca 2010., uputio sam Gradskom vijeću Grada Čakovca dvije izmjene Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010.
Gradsko vijeće je na svojoj 9. sjednici održanoj 30. rujna 2010. i 11. sjednici održanoj
09. prosinca 2010., donijelo dvije Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.
Do izmjena i dopuna Programa gradnje došlo je zbog Izmjena i dopuna Proračuna
Grada Čakovca za 2010.
Temeljem članka 30. točka 4 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95,
70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, a koji obavezno sadrži opis
poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja
djelatnosti.
S obzirom da građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme
za opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, temeljem članka 258.
Zakona o vodama (NN RH 153/09), više nisu stvar uređenja Zakona o komunalnom
gospodarstvu, već su uređene Zakonom o vodama, ista se održavanja više nisu nalazila u
ovom Programu, već su ušla u poseban Program.
Program je bio sastavljen sukladno predviđenim sredstvima u Proračunu Grada
Čakovca za 2011., te je za njegovo ostvarivanje bilo potrebno izdvojiti 9.510.000,00 kuna.
Sa 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., uputio sam prijedlog
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011., Gradskom vijeću
Grada Čakovca, koje ga je donijelo na svojoj 10. sjednici održanoj 18.studenog 2010.
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA
ČAKOVCA
S 11. stručnog kolegija održanog 21. rujna 2010. i 13. stručnog kolegija održanog 02.
prosinca 2010., uputio sam Gradskom vijeću Grada Čakovca dvije izmjene Programa
održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010.
Gradsko vijeće je na svojoj 9. sjednici održanoj 30. rujna 2010. i 11. sjednici održanoj
09. prosinca 2010., donijelo dvije Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010.
Do izmjena i dopuna Programa održavanja došlo je zbog Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Čakovca za 2010.
Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave sukladno članku 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč.
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09), za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim
sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a te djelatnosti su:
odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih
površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja,
javna rasvjeta.
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Programom održavanja komunalne infrastrukture se utvrđuje opis i opseg poslova
održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.
Program je sastavljen sukladno predviđenim sredstvima u Proračunu Grada Čakovca
za 2011., te je za njegovo ostvarivanje bilo potrebno izdvojiti 7.210.000.00 kuna.
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., uputio sam Gradskom vijeću
Grada Čakovca prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za
2011., koje je isti donijelo na 10. sjednici održanoj 18. studenog 2010.
SPORAZUM O PREUZIMANJU OTPADA SA PIŠKORNICA D.O.O. REGIONALNI
CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE,
KOPRIVNIČKI IVANEC
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 10.
stručnom kolegiju održanom 1. srpnja 2010., nisam prihvatio prijedlog Sporazuma o
preuzimanju otpada sa Piškornica d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom
sjeverozapadne Hrvatske, Koprivnički Ivanec, dostavljen Gradu Čakovcu dopisom broj
518/10-186 od 2. lipnja 2010.
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
Stupanjem na snagu Zakona o vodama (NN RH 153/09), prestale su, sukladno čl.
258., važiti odredbe čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97,
28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09), u
dijelu koji se odnosi na komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda. Dakle, opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda, više nisu komunalne djelatnosti. Navedene djelatnosti spadaju u Zakon o
vodama koji ih naziva javna vodoopskrba i javna odvodnja i koji uvodi pojam „komunalnih
vodnih građevina“.
Zakon o vodama utvrđuje da se gradnja komunalnih vodnih građevina provodi prema
planu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a donositelji planova,
sukladno tim planovima, mogu donositi detaljnije programe za gradnju komunalnih vodnih
građevina.
Temeljem čl. 26. Zakona o vodama, Gradsko vijeće Grada Čakovca utvrđuje da se
gradnja komunalnih vodnih građevina provodi prema donesenom planu.
Program je sastavljen sukladno predviđenim sredstvima u Proračunu Grada Čakovca
za 2011., te je za njegovo ostvarivanje bilo potrebno izdvojiti 5.140.000,00 kuna.
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., prijedlog Plana gradnje
komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2011., uputio sam Gradskom vijeću Grada
Čakovca, koje ga je na svojoj 10. sjednici održanoj 18. studenog 2010. donijelo.
PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
Zakon o vodama (NN RH 153/09) i novi Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
(NN RH 153/09 ). stupili su na snagu 01. siječnja 2010. Člancima 209. do 214. Zakona o
vodama regulirano je priključenje građevina odnosno drugih nekretnina na komunalne vodne
građevine (javni sustav vodoopskrbe i javni sustav odvodnje ). Odluku o priključenju donosi
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, na prijedlog isporučitelja vodne usluge,
sukladno članku 209. st. 2. Zakona o vodama, a stavkom 3. određeno je što se sve utvrđuje
Odlukom o priključenju. Nakon što predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donese
Odluku o priključenju, isporučitelj vodne usluge dužan je objaviti Odluku o priključenju na
internetu i na drugi prikladan način, a jedinica lokalne samouprave dužna je Odluku o
priključenju dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana po njezinom donošenju.
Člankom 210. Zakona o vodama utvrđeno je da je jedinica lokalne samouprave dužna
donijeti odluku o priključenju u roku od 30 od dana podnošenja prijedloga, u suprotnom,
odluku o priključenju na prijedlog isporučitelja vodnih usluga donijeti će predstavničko tijelo
područne (regionalne) samouprave, koja ostaje na snazi do donošenja odluke od strane
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.
Člankom 62. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva izričito je utvrđeno da se
naknada za priključenje obračunava rješenjem o obračunu koje donosi nadležno upravno
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tijelo jedinice lokalne samouprave. Člankom 63. st. 1. ovog Zakona utvrđeno je da visinu
naknade za priključenje određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave Odlukom
o priključenju koja se donosi po odredbama Zakona o vodama. Stavkom 2. ovog članka
utvrđeno je da se Odlukom o priključenju detaljnije propisuje: obračun i naplata naknade za
priključenje, a osobito obveznici, osnovica, rokovi plaćanja, izuzeća od plaćanja,
oslobođenja i olakšice te postupak za njihovo ostvarenje.
Člankom 5. Zakona utvrđeno je da je naknada za priključenje prihod proračuna
jedinice lokalne samouprave, a člankom 64. da se prihodi od naknade za priključenje koriste
za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području jedinice
lokalne samouprave u kojoj su prihodi ostvareni.
Priključenje na komunalne vodne građevine bilo je regulirano odlukama o priključenju
koje su donijele Međimurske vode d.o.o., kao isporučitelj vodnih usluga, a po novom Zakonu
o vodama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva Odluku o priključenju, donosi
jedinica lokalne samouprave, na prijedlog isporučitelja vodnih usluga. Donošenjem Odluke o
priključenju od strane jedinice lokalne samouprave prestati će se primjenjivati odluke o
priključenju koje su donijele Međimurske vode d.o.o.
Novost je što su do sada naknadu za priključenje obračunavale Međimurske vode
d.o.o., temeljem povjerenih javnih ovlasti od strane jedinice lokalne samouprave i naknada
za priključenje uplaćivala se je na račun Međimurskih voda d.o.o. (naknada za priključenje
vodila se je u Međimurskim vodama d.o.o. na posebnom kontu), a trošila se je strogo
namjenski za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina u jedinici lokalne
samouprave, sukladno sklopljenim sporazumima s jedinicom lokalne samouprave.
Donošenjem nove Odluke o priključenju, temeljem navedenih zakonskih odredbi postupak
za priključenje provode Međimurske vode d.o.o., kao isporučitelj vodnih usluga, ali jedinica
lokalne samouprave donosi rješenje o obračunu naknade za priključenje i ova naknada
uplaćuje se direktno na račun jedinice lokalne samouprave.
Stupanjem na snagu Zakona o vodama, prestale su vrijediti odredbe Zakona o
komunalnom gospodarstvu, koje se odnose na djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda, pa jedinice lokalne samouprave više ne mogu prenijeti na
isporučitelja vodnih usluga javne ovlasti, stoga isporučitelji vodnih usluga više ne mogu ni
obračunavati naknadu za priključenje, a koju su obračunavale na temelju povjerenih im
javnih ovlasti. Sukladno čl. 209. st. 2. Zakona o vodama, prijedlog Odluke o priključenju na
komunalne vodne građevine, koju je utvrdio Nadzorni odbor Međimurskih voda d.o.o. na
sjednici od 28.10.2010., s 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., uputio sam
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 10. sjednici održanoj 18.
studenog 2010.
OBRAČUN I NAPLATA NAKNADE ZA RAZVOJ
Dana 01.01.2010. stupio je na snagu novi Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
(NN RH 153/09). Člankom 52. st. 1. određeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave može odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje,
plaća i naknada za razvoj. Člancima 53.-55. Zakona utvrđeno je da je obveznik plaćanja
naknade za razvoj obveznik plaćanja vodne usluge, uz koju se obračunava i naknada za
razvoj. Osnovica naknade za razvoj može biti jedinica mjere isporučene vodne usluge ili
iznos cijene vodne usluge, uz koju se obračunava naknada za razvoj, a koja se u računu za
vodnu uslugu zasebno iskazuje. Člankom 56. Zakona utvrđeno je da se visina naknade za
razvoj na jedinicu mjere isporučene vodne usluge ili stopa na iznos cijene vodne usluge
određuje odlukom o obračunu i naplati naknade za razvoj, koju donosi predstavničko tijelo
jedinice lokalne samouprave. Odlukom se propisuju detaljnije namjene kojima služi prihod
od naknade za razvoj, način i rokove uplate naknade za razvoj, a može detaljnije propisivati
obveznike, osnovicu, izuzeća od plaćanja, oslobođenja i olakšice, prekršajne odredbe te
postupak za njihovo ostvarenje. Prihodi od naknade za razvoj koriste se za gradnju,
odnosno za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina, a mora se koristiti tako da se
osigura ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na vodoopskrbnom
području ili aglomeraciji. Člankom 5. st. 9 zakona, utvrđeno je da je naknada za razvoj
prihod isporučitelja vodne usluge. Zakonom o vodama (NN RH 153/09), a koji je također
stupio na snagu 01.01.2010., utvrđeno je da se gradnja komunalnih vodnih građevina
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provodi prema planu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a
donositelji planova, sukladno tim planovima, mogu donositi detaljnije programe za gradnju
vodnih građevina.
Stupanjem na snagu novog Zakona o vodama prestale su vrijediti odredbe Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04 i
38/09) u dijelu koji se odnosi na komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda. Čl. 20. st. 3 Zakona o komunalnom gospodarstvu bilo je
određeno da cijena komunalne usluge može sadržavati i održavanje i financiranje gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području ili za potrebe jedinice lokalne
samouprave, na kojemu se isporučuje komunalna usluga, a u skladu s Programom gradnje
objekata ili uređaja komunalne infrastrukture. Kao sastavni dio cijene vode, Odlukom o cijeni
vodnih usluga: opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, koju su
donijele Međimurske vode d.o.o. 15.07.2010. (a i prethodnim odlukama o cijeni vodnih
usluga) utvrđena je i naknada za razvoj na području jedinica lokalnih samouprava (u ranijim
odlukama naziv lokalne investicije), a u svrhu izgradnje sustava odvodnje u jedinicama
lokalnih samouprava. Člankom 89. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva,
utvrđeno je da u jedinicama lokalne samouprave u kojima se obračunava i naplaćuje iznos
za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na temelju čl. 20. st. 3.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave
dužno je donijeti odluku o naknadi za razvoj, u skladu sa Zakonom o financiranju vodnog
gospodarstva, u roku od 1 godine po stupanju na snagu ovog Zakona, što znači do
01.01.2011. Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj trebalo je donijeti Gradsko vijeće
najkasnije do kraja prethodne godine. Ukoliko do navedenog roka predstavničko tijelo nebi
donijelo Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj, od 01.01.2011., sadašnja naknada
za razvoj, koja je sastavni dio cijene vode u skladu sa Odlukom o cijeni vodnih usluga, u
Gradu Čakovcu više se nebi prikupljala, odnosno ukupna cijena vode umanjila bi se za iznos
naknade za razvoj. Tada je naknada za razvoj bila prihod Grada Čakovca, a donošenjem
Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, naknada za razvoj je prihod isporučitelja
vodnih usluga, tj. Međimurskih voda d.o.o. (tzv. odgođeni prihodi). Međimurske vode d.o.o.
mogu prikupljenu naknadu za razvoj trošiti isključivo namjenski. Donošenjem Odluke o
obračunu i naplati naknade za razvoj se nije mijenjala ukupna cijena vode, jer je predložena
visina naknade za razvoj u dostavljenom prijedlogu Odluke o obračunu i naplati naknade za
razvoj, bila ista kao što je to utvrđeno Odlukom o cijeni vodnih usluga: opskrbe pitkom
vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., uputio sam prijedlog Odluke o
obračunu i naplati naknade za razvoj, Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo
na svojoj 10. sjednici održanoj 18. studenog 2010.
KORIŠTENJE SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE PRIKUPLJENIH
U RANIJIM RAZDOBLJIMA
U skladu sa Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (NN RH 153/09), sredstva
od naknade za priključenje koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina.
Višak sredstava od naknade za priključenje na vodovodnu mrežu nastao je u proteklom
razdoblju zbog smanjenih potreba za ulaganjem u vodovodnu mrežu. Zbog poduzetih
povećanih ulaganja u mreže javne odvodnje ista bilježe manjak sredstava u odnosu na
potrebe i izvedene radove.
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., uputio sam prijedlog Odluke o
odobrenju korištenja sredstava od naknade za priključenje, prikupljenih u ranijim
razdobljima, Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 10. sjednici
održanoj 18. studenog 2010., te je odobrilo korištenje viška sredstava od naknade za
priključenje na vodovodnu mrežu koji je na dan 31. listopada 2010. iznosio 1.383.209,56 kn,
za podmirenje obveza za radove na kanalizacijskoj mreži.
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVOD I
KANALIZACIJU
Na temelju članka 11. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu (Sl. gl.
Grada Čakovca 5/96), te sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada
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Čakovca 09/09), oslobodio sam, odnosno djelomično sam oslobodio od plaćanja naknade
za priključenje:
1) Deana Mošmondora iz Nedelišća,
2) Alfa Car d.o.o. Čakovec.
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Na temelju članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09),
oslobodio sam, odnosno djelomično sam oslobodio od plaćanja komunalnog doprinosa:
1) “Promming“ d.o.o. Čakovec,
2) Švaljek Vesnu i Bojana iz Totovca,
te sam odobrio “Plinotehniki” d.o.o. Čakovec, Zagrebačka ulica 55, plaćanje komunalnog
doprinosa u 12 jednakih mjesečnih obroka.
PROJEKT GRIJANJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA ČAKOVCA
TOPLINSKOM ENERGIJOM IZ BIOMASE IZ INSTALIRANIH ENERGETSKIH
POSTROJENJA NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA
Gradskom vijeću Grada Čakovca uputio sam prijedlog Odluke da Grad Čakovec kao
potpisnik Energetske povelje gradonačelnika i župana RH, iskazuje interes da bude nositelj
Projekta grijanja objekata u vlasništvu Grada Čakovca toplinskom energijom iz biomase iz
instaliranih energetskih postrojenja na području Grada Čakovca, a Gradsko vijeće je na
svojoj 8. sjednici održanoj 15. srpnja 2010. donijelo Odluku da Grad Čakovec kao potpisnik
Energetske povelje gradonačelnika i župana RH, iskazuje interes da bude nositelj Projekta
grijanja objekata u vlasništvu Grada Čakovca toplinskom energijom iz biomase iz instaliranih
energetskih postrojenja na području Grada Čakovca, bez ikakve obveze financiranja bilo
koje faze Projekta (niti pripreme niti izvođenja), uz obvezu da REDEA d.o.o. pripremi
detaljniju razradu financijskih pokazatelja Projekta. Proizvođači viška te energije, obvezni bi
bili financirati sve troškove Projekta. Prije potpisivanja ugovora odnosno stvaranja bilo
kakvih obveza Gradu Čakovcu, potrebno je bilo o svemu obavijestiti Gradsko vijeće i to zato
jer se u Projektu ne radi o objektima u vlasništvu Grada Čakovca, već o objektima kojih su
vlasnici pravne osobe. Grad Čakovec je iskazivanjem interesa dao mogućnost da se
zainteresirane strane jave na natječaj za osiguranje sredstava potrebnih za provođenje
Projekta te je kao potencijalni nositelj projekata pozvao sve zainteresirane da procijene,
predlože i financiraju i druge oblike plasmana energije iz obnovljivih izvora.
JAVNA RASVJETA
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 11.
stručnom kolegiju održanom 21. rujna 2010., donio sam Zaključak da se nastavljaju radovi
na rekonstrukciji javne rasvjete u Perivoju Zrinskih u Čakovcu i na zamjeni rasvjetnih
stupova na području Grada Čakovca. Dio opreme za perivoj i stupovi su isporučeni.
ELEKTROENERGETSKA MREŽA
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 11.
stručnom kolegiju održanom 21. rujna 2010., prihvatio sam prijedloge Ugovora o financiranju
izgradnje elektroenergetskih objekata za priključenje građevina kupaca posebne zone i
Ugovora o međusobnim odnosima za priključenje posebne zone na elektroenergetsku
mrežu, sklopljeni između HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektra
Čakovec i Grada Čakovca, pod brojem 01/2010. Plaćanje po Ugovorima vrši se sukladno
mogućnostima Proračuna Grada Čakovca.
Zakon predviđa da se za zone građenja predviđene prostornim planovima imenuje
„organizator zone“ koji onda ima obvezu sufinanciranja izgradnje energetske infrastrukture
(u ovom slučaju Grad), zapravo ishođenje prethodne energetske suglasnosti i prema potrebi
zakupa potrebne snage kojom se sukladno ugovorima financira izgradnja energetskih
objekata. Ugovori se odnose na izgradnju energetske infrastrukture u II. fazi zone Martane
koja je izvedena i u funkciji (moguće je u navedenoj zoni objekte priključiti na mrežu).
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AKCIJA UNIŠTAVANJA AMBROZIJE
Razdoblje cvatnje ambrozije započinje početkom srpnja i traje sve do prvih mrazeva
u jesen. Pelud ambrozije jedan je od najjačih alergenata koji izaziva niz neugodnih i ozbiljnih
simptoma i u velikoj mjeri umanjuje radnu sposobnost i kvalitetu života svakog desetog
stanovnika Hrvatske. Jedini način da se spriječi njegovo štetno djelovanje na zdravlje
alergičnih osoba jest da se biljka uništi prije cvatnje.
Grad Čakovec niz godina inicira i provodi mjere i aktivnosti usmjerene edukaciji
stanovništva i pokretanju akcija uništavanja ambrozije prije cvatnje. Od naročitog značaja za
uspješnost borbe protiv ambrozije je odaziv i sudjelovanje svih institucija lokalne
samouprave i samih građana. Postupanje se po ovoj problematici vrši sukladno Naredbi
ministra poljoprivrede, Odluci o mjerama sprečavanja širenja i obvezi uklanjanja i
uništavanja ambrozije na području Međimurske županije, te Odluci o agrotehničkim mjerama
i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina.
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 10.
stručnom kolegiju održanom 1. srpnja 2010., donio sam Zaključak kojim se Udruzi Hrvatskih
branitelja liječenih od PTSP-a Međimurske županije omogućilo uključivanje u akciju
uništavanja ambrozije na području Grada Čakovca tijekom 2010.
Iz proračunskih sredstva namijenjenih zaštiti od ambrozije, izdvojio se iznos od
5.000,00 kuna, a navedenoj se udruzi isplatio obročno, po utvrđenim površinama uništenog
korova ambrozije. Nadzor i provedbu uništavanja ambrozije u okviru redovitog programa,
provodilo je komunalno redarstvo Grada Čakovca i GKP Čakom d.o.o.
ZAŠTITA JAVNIH POVRŠINA
U okviru proračunskih sredstava, a u svrhu zaštite javnih površina, urbane opreme,
kao i dodatne sigurnosti korisnika javnih površina, osobito prostora dječjih vrtića, dvorišta
osnovnih škola i dr. prostora o kojima skrbi Grad Čakovec, sklopljen je Ugovor o angažiranju
privatnih zaštitara, sukladno procjeni ugroženosti i provedbenim planovima zajedno sa
komunalnim redarstvom Grada Čakovca i Policijskom upravom Međimurskom.
AKTIVNOSTI NA PROVOĐENJU KOMUNALNE PREVENCIJE
U suradnji sa Centrom za prevencijska istraživanja, UNDP-om, MUP-om i
Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom iz Zagreba, Grad Čakovec angažirao se kao član
Vijeća za prevenciju i član Udruge gradova u provođenju aktivnosti istraživanja negativnih
pojava među mladima kojim su obuhvaćene skupine mladih u srednjim školama, učenici 7. i
8. razreda osnovnih škola, čelnici tijela, udruge građana i sami građani u okviru zajedničkog
projekta „Zajednice koje brinu“.
PROVOĐENJE ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA
Tijekom godine poduzimano je niz aktivnosti vezanih uz rad „skloništa za životinje“,
na području Grada Čakovca.
PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH
DOBARA I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA GRAD ČAKOVEC
Temeljem članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN RH 174/04, 79/07,
38/09), Grad Čakovec je u suradnji sa ovlaštenom tvrtkom „Vizor“ d.o.o., iz Varaždina
izradio Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za Grad Čakovec.
Prema prethodnom mišljenju Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec, a
temeljem članka 13. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje
(NN RH 83/08), a u vezi s člankom 29. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju,
Državna uprava je 12. srpnja 2010. izdala Suglasnost na nacrt Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad
Čakovec.
U skladu sa Zakonom, Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne
samouprave Grada Čakovca, ovlašten sam rukovoditi i koordinirati uz stručnu potporu
stožera zaštite i spašavanja.
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S 11. stručnog kolegija održanog 21. rujna 2010., prijedlog Odluke o usvajanju
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za Grad Čakovec, uputio sam Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu
donijelo na svojoj 9. sjednici održanoj 30. rujna 2010.
STOŽER ZIMSKE SLUŽBE GRADA ČAKOVCA
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 28/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03-proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09), Zakonu o javnim
cestama (NN RH 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09, 73/10) i Odluci o
održavanju i uređenju naselja (Sl. gl. Grada Čakovca 2/08, 4/08 i 11/09), Grad Čakovec
dužan je održavati nerazvrstane prometnice na svom području, u što spada i redovito
čišćenje snijega i leda u zimskim uvjetima.
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 11.
stručnom kolegiju održanom 21. rujna 2010., donio sam Rješenje o imenovanju Stožera
zimske službe Grada Čakovca.
U stožer zimske službe Grada Čakovca – zima 2010/2011. imenovani su:
1.
Zoran Vidović, prist. oec., zamjenika gradonačelnika, za predsjednika
2.
Ivica Pongrac, bacc. ing. sigurnosti i zaštite, za zamjenika predsjednika
3.
Nikola Hladki, bacc. ing. geoinženjerstva, za člana
4.
Rino Megla, građ.teh., za člana
5.
Vlado Jezernik, građ.teh., za člana
6.
Ivan Zadravec, oec., za člana
Za poslove nadzora i kontrole, te aktivnog i pasivnog dežurstva članovima Stožera
zimske službe, isplatila im se jednokratna naknada u neto iznosu od 3.000,00 kuna.
OPERATIVNI PLAN ČIŠĆENJA SNIJEGA ZA 2010/2011.
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 11.
stručnom kolegiju održanom 21. rujna 2010., prihvatio sam Operativni plan čišćenja snijega
za 2010/2011. na lokalnim prometnicama Grada Čakovca, kojeg je predložio Stožer zimske
službe Grada Čakovca.
PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA TE CIVILNE ZAŠTITE ZA GRAD ČAKOVEC
Temeljem članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN RH 174/04, 79/07 i
38/09), Grad Čakovec je u suradnji sa ovlaštenom tvrtkom „Vizor“ d.o.o., iz Varaždina
izradio Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za Grad Čakovec, a temeljem iste i Plan zaštite i spašavanja te
Plan civilne zaštite.
Izrada Procjene ugroženosti, planova zaštite i spašavanja i planova civilne zaštite,
propisana je Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja koji je temeljem članka 40. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN RH
174/04 i 79/07, 38/09), donio ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., prijedlog Odluke o usvajanju
Plana zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite, uputio sam Gradskom vijeću Grada
Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 10. sjednici, održanoj 18. studenog 2010.
ODLUKA O DONOŠENJU DPU “CENTAR” IVANOVEC
Sukladno članku 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH 76/07, 38/09),
prostorne planove uređenja Grada Čakovca, donosi Gradsko vijeće Grada Čakovca.
Odluka o donošenju, odnosno o donošenju izmjena i/ili dopuna dokumenta
prostornog uređenja sadrži njegove sastavne dijelove i popis obveznih priloga, te naziv
pravne osobe ili ovlaštenog arhitekta koji ga je izradio, odredbe za provođenje dokumenta
prostornog uređenja, stavljanje izvan snage dokumenta prostornog uređenja koji je bio na
snazi do donošenja tog dokumenta, odnosno važećih dokumenata užih područja unutar
obuhvata dokumenta prostornog uređenja koji se tom odlukom donosi, adrese mjesta na
kojima se može obaviti uvid kao i vremensko važenje dokumenta prostornog uređenja (rok u
kojem će stupiti na snagu, odnosno od kada će se primjenjivati).
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S 10. stručnom kolegija održanog 1. srpnja 2010., uputio sam prijedlog Odluke o
donošenju DPZ „Centar“ Ivanovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
SREDNJOROČNI PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE
Sukladno članku 5. Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente
Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 4/10) i članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl.
Grada Čakovca 09/09), na 10. stručnom kolegiju održanom 1. srpnja 2010. donio sam
Pravilnik o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente kojim
se propisuju detaljni uvjeti i kriteriji pod kojima se ostvaruju prava i model financijske potpore
za određeni zahvat na području kulturno-povijesne cjeline grada.
Pravilnikom se definira provedba Srednjoročnog programa korištenja sredstava
spomeničke rente Grada Čakovca. Sredstvima spomeničke rente tokom 2010., financirali su
se sljedeći zahvati iz Srednjoročnog programa: podmirenje dospjelih anuiteta kreditnih
sredstava utrošenih na rekonstrukciju parternog dijela pješačke zone grada, sanacija
oštećenja na pročeljima zgrada i građevina nastalih uslijed rekonstrukcije parternog
uređenja pješačke zone, sanacijski radovi i radovi na održavanju urbane plastike unutar
kulturno-povijesne cjeline grada, zanavljanje urbane opreme na područje kulturno-povijesne
cjeline grada, izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na sanacija parka perivoj
Zrinskih, troškovi provedbe natječaja i nagrada za uređenje dijela Franjevačkog trga,
odnosno sufinanciranje dijela sanacijskih radova na pročeljima uglovne zgrade (Franjevački
trg- Strossmayerova ulica) te održavanje i uređenje hortikulturnih površina na području
kulturno povijesne cjeline grada.
GUP GRADA ČAKOVCA I DPU-A „BLOK HP-A I HT-A“ U ČAKOVCU
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 10.
stručnom kolegiju održanom 1. srpnja 2010., donio sam Zaključak da će se prijedlog Odluke
o izradi izmjene GUP-a Grada Čakovca i izradi DPU-a „BLOK HP-a i HT-a“ u Čakovcu
uputiti Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prethodnu raspravu, ovisno od vlasničke
strukture autobusnog kolodvora u Čakovcu i ovisno od realizacije prijedloga Grada Čakovca.
Izradi izmjena GUP-a Grada Čakovca i izradi DPU-a «BLOK HP-a i HT-a» u Čakovcu
pristupilo se zbog sljedećih ciljeva: zaštite, održavanja, očuvanja i dogradnje povijesnih
cjelina (ulični potez I.G.Kovačića), prenamjene građevine «Macanov dom» u javnu
društvenu namjenu (multimedijalni prostor) bez promjena vanjskih gabarita građevine,
preoblikovanja i prenamjene prostora autobusnog kolodvora na način da se postigne
odgovarajuće funkcionalno i prihvatljivo prostorno oblikovno rješenje, detaljne razrade uvjeta
za gradnju i uređenje na prostoru autobusnog kolodvora, vanjskog igrališta Macanovog
doma i parkirališta, posebno u pogledu utvrđivanja namjene, položaja, veličine i uvjeta za
oblikovanje objekata uz uvjet što veće izgrađenosti prostora i mogućnosti gradnje podzemne
garaže kao javnog objekta, autobusni kolodvor planirati kao javnu funkciju/namjenu, kao
infrastrukturni dio komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu, kao uvjet bilo
kakve intervencije u prostoru, neizgrađeni prostor artikulirati prema utvrđenoj namjeni kao
javni park i sport bez izgradnje (prostor bivšeg nogometnog igrališta MTČ-a), planirane
zahvate u prostoru uskladiti s uvjetima i smjernicama iz generalnog urbanističkog plana
grada Čakovca kao i s konzervatorskim uvjetima i mišljenjima (II zona zaštite).
DETALJNI PLAN UREĐENJA „ZAVRTNA ULICA“ IVANOVEC
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN RH 76/07, 38/09), u listu
„Međimurje“ 23. ožujka 2010., objavljeno je održavanje javne rasprave o prijedlogu DPU-a
„Zavrtna ulica“ Ivanovec. Javni uvid u prijedlog započeo je 31. ožujka 2010., 8 dana nakon
objave javne rasprave i trajao je 30 dana, zaključno 30. travnja 2010. Javno izlaganje o
prijedlogu izmjene i dopune održano je 14. travnja 2010. s početkom u 18,00 sati u
prostorijama Društvenog doma u Ivanovcu, na kojem mjestu je na raspolaganju sudionicima
u javnoj raspravi bila otvorena knjiga primjedbi. Krajnji rok za podnošenje pismenih
očitovanja, prijedloga i primjedbi na prijedlog predmetnog prostornog plana bio je 3. svibanj
2010. U za to određenom roku za podnošenje primjedbi, na prijedlog DPU-a „Zavrtna ulica“
Ivanovec prispjele su u pisanom obliku 4 primjedbe objedinjene u jednoobrazni podnesak
koji je potpisan od 44 sudionika rasprave. U knjigu primjedbi, prijedloge i primjedbe upisalo
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se 17 osoba. Prispjele prijedloge i primjedbe obradili su predstavnik stručnog izrađivača,
nositelj izrade Izmjene i dopune DPU-a i članovi Odbora Gradskog vijeća za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša te su ocijenili da li primjedbe/prijedloge ne prihvate/prihvate
odnosno djelomično prihvate s obrazloženjima.
Ponovni javni uvid započeo je 23. lipnja 2010., 8 dana nakon objave ponovne javne
rasprave i trajao je 30 dana, zaključno do 23. srpnja 2010. Javno izlaganje o novom
prijedlogu predmetnog plana održano je 30. lipnja 2010., s početkom u 18,00 sati u
prostorijama Društvenog doma u Ivanovcu. Kao krajnji rok za podnošenje pisanih očitovanja,
prijedloga i primjedbi na prijedlog predmetnog prostornog plana određen je datum 26. srpnja
2010. Na novi prijedlog DPU-a „Zavrtna ulica „Ivanovec, nije prispjela ni jedna pisana
primjedba.
Na 12. stručnom kolegiju održanom 10. studenog 2010., prihvatio sam Izvješće o
provedenoj javnoj raspravi o DPU „Zavrtna ulica“ Ivanovec, na temelju njega utvrdio konačni
prijedlog DPU „Zavrtna ulica“ Ivanovec te sam prijedlog Odluke o donošenju DPU „Zavrtna
ulica“ Ivanovec, uputio Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje ju je donijelo na 10. sjednici
održanoj 18. studenog 2010.
DETALJNI PLAN UREĐENJA „ZAPADNI DIO NASELJA IVANOVEC“
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN RH 76/07, 38/09), u listu
„Međimurje“ 15. lipnja 2010., objavljeno je održavanje javne rasprave o prijedlogu DPU-a
Zapadnog dijela naselja Ivanovec. Javni uvid u prijedlog započeo je 23. lipnja 2010., 8 dana
nakon objave javne rasprave i trajao je 30 dana, zaključno 23. srpnja 2010. Javno izlaganje
o prijedlogu izmjene i dopune predmetnog plana održano je 30. lipnja 2010. s početkom u
18,00 sati u prostorijama Društvenog doma u Ivanovcu, na kojem mjestu je na raspolaganju
sudionicima u javnoj raspravi bila otvorena knjiga primjedbi. Kao krajnji rok za podnošenje
pismenih očitovanja, prijedloga i primjedbi na prijedlog predmetnog prostornog plana
određen je 26. srpanj 2010.
U za to određenom roku za podnošenje primjedbi, na prijedlog DPU-a Zapadnog
dijela naselja Ivanovec prispjelo je više grupa sadržano uglavnom jednakih odnosno sličnih
primjedbi. Prispjele prijedloge i primjedbe obradili su predstavnik stručnog izrađivača,
nositelj izrade Izmjene i dopune DPU-a i članovi Odbora Gradskog vijeća za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša te su navedene primjedbe/prijedloge ne prihvatili/prihvatili
odnosno djelomično prihvatili s obrazloženjima.
Na 12. stručnom kolegiju održanom 10. studenog 2010., prihvatio sam Izvješće o
provedenoj javnoj raspravi o DPU „Zapadni dio naselja Ivanovec“, na temelju njega utvrdio
konačni prijedlog DPU „Zapadni dio naselja Ivanovec“ te sam prijedlog Odluke o donošenju
DPU „Zapadni dio naselja Ivanovec“, uputio Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje ju je
donijelo na svojoj 10. sjednici održanoj 18. studenog 2010.
UPU ZAPADNOG DIJELA NASELJA IVANOVEC
U vezi s inicijativom o aktiviranju neizgrađenog građevinskog područja zapadnog
dijela naselja Ivanovec, potrebno je bilo pristupiti izradi UPU-a tog područja. Na predmetnom
području planiraju se otvoriti koridori novih ulica s pripadajućom komunalnom i drugom
infrastrukturom, omogućiti izgradnja stambenih građevina. Kako se radi o neizgrađenom
građevinskom području, prema Zakonu o prostornom uređenju (NN RH 76/07, 38/09),
potrebno je prethodno izraditi i donijeti odgovarajući prostorni plan. Sukladno članku 100.,
izrada prostornog plana započinje temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave.
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., uputio sam prijedlog Odluke o
izradi UPU-a zapadni dijela naselja Ivanovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na
donošenje, koje ju je donijelo na svojoj 10. sjednici održanoj 18. studenog 2010.
GUP GRADA ČAKOVCA
Osnovni razlozi za izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca su usuglašavanje
javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora odnosno vlasnika
građevinskog zemljišta (izmjena planirane namjene površina, mreže gospodarskih i
društvenih djelatnosti), redefinicija pojedinih odredbi za provođenje GUP-a koje su se u
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dosadašnjoj provedbi pokazale nedovoljno preciznim, tj. koje nisu normativno
nedvosmisleno formulirane i redefinicija područja za koja je obvezna izrada planova
uređenja užih područja: utvrđivanje područja na kojima će se provoditi postupak urbane
komasacije i utvrđivanje područja na kojima je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i
gradnji potrebna izrada UPU-a.
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., uputio sam prijedlog Odluke o
izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na
donošenje, a koje je istu donijelo na svojoj 10. sjednici održanoj 18. studenog 2010.
DPU „GOSPODARSKA ZONA ISTOK – SJEVERNI DIO U ČAKOVCU“
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 12.
stručnom kolegiju održanom 10. studenog 2010., utvrdio sam novi prijedlog DPU
„Gospodarska zona Istok - sjeverni dio u Čakovcu“, za ponovnu javnu raspravu. Ponovnu
javnu raspravu, javni uvid i javno izlaganje o novom prijedlogu prostornog plana, nositelj
izrade dužan je bio provesti u rokovima i na način propisan Zakonom, tokom mjeseca
studenog/prosinac 2010. Provođenje ponovne javne rasprave objavilo se u lokalnom listu
«Međimurje», web stranicama Grada Čakovca i u Službenom glasniku Grada Čakovca.
UPU „GOSPODARSKA ZONA IVANOVEC“
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN RH 76/07, 38/09), izrada
prostornog plana započinje temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave. Nakon stupanja na snagu Odluke o izradi, može započeti postupak izrade i
donošenja predmetnog prostornog plana.
S 13. stručnog kolegija održanog 02. prosinca 2010., prijedlog Odluke o izradi UPU-a
„Gospodarska zona Ivanovec“, uputio sam Gradskom vijeću Grada Čakovca, a koje je istu
donijelo na svojoj 11. sjednici održanoj 09. prosinca 2010.
Polazišta su proizašla iz PPUG-a Čakovca, a sadržavala su sljedeće:
- sukladno utvrđenoj namjeni prostora u predmetnoj gospodarskoj zoni omogućiti gradnju
prvenstveno proizvodnih i drugih poslovnih i gospodarskih djelatnosti, osim ugostiteljsko
turističkih i poljoprivrednih djelatnosti ,
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) je 0,4,
- međusobna udaljenost građevina na susjednim građevnim česticama ne može biti manja
od visine niže građevine,
- visina vijenca građevine ne može biti viša od 8,0 m, a iznimno i više kada to zahtjeva
proizvodno tehnološki proces proizvodnje,
- najmanje 20 % površine građevne čestice mora biti ozelenjeno,
- uvjetovati osiguranje potrebnog broja parkirališnih mjesta u skladu s normativima
propisanim PPUG-om,
- utvrditi mjere zaštite okoliša,
- planirati prateću komunalnu i drugu infrastrukturu.
Površina prostornog obuhvata iznosila je cca 10 ha.
DPU PODRUČJA OKO POLICIJSKE UPRAVE U ČAKOVCU
S 13. stručnog kolegija održanog 02. prosinca 2010., prijedlog Odluke o izradi
izmjene i dopune DPU- a područja oko Policijske uprave u Čakovcu, uputio sam Gradskom
vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 11. sjednici održanoj 09. prosinca 2010.
Ciljevi prostornog razvoja i programska polazišta proizlazili su iz GUP-a Grada
Čakovca, a sastojala su se u sljedećem:
a) u južnom, visokokonsolidiranom prostoru:
- zaštita vrijednosti predjela kao cjeline, osobito urbane matrice,
- zadržavanje postojeće regulacije i tipologije individualne stambene izgradnje,
- čuvanje, održavanje i uređivanje vrijednih građevina, zelenila, drvoreda i postojeće
parcelacije,
- gradnja građevina na građevnim česticama koje u pogledu veličine bitno ne odstupaju od
postojeće matrice, interpolacijom i zamjenom trošnih građevina, te rekonstrukcija,
dogradnja i nadogradnja građevina uz uvjet da budu usklađene s okolnom gradnjom u
pogledu tlocrtnih i visinskih gabarita,
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b) u sjevernom, niskokonsolidiranom prostoru:
- u zoni mješovite namjene planirati poslovne sadržaje za koje je iskazan interes,
- stambene sadržaje planirati u skladu s zadanom tipologijom izgradnje.
SPOMENIČKA RENTA GRADA ČAKOVCA
Hrvatski sabor je 2. srpnja 2010. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH 88/10), s kojim je bilo potrebno uskladiti važeću
Odluku o visini spomeničke rente Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/03, 10/04,
12/06, 15/07). Spomeničke rente od njezinog uvođenja do danas:
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na 23. sjednici 2003. donijelo Odluku o visini
spomeničke rente Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/03) koja je mijenjana 18.
studenog 2004., kada su spuštene cijene visine spomeničke rente po četvornom metru
poslovne površine poslovnih prostora, te je umjesto jednokratnog plaćanja godišnje
spomeničke rente uvedeno kvartalno plaćanje. Potom je slijedilo odgađanje primjene Odluke
o visini spomeničke rente pa je tako 23. studenog 2006. odgođena primjena Odluke o visini
spomeničke rente Grada Čakovca za 2007. koja je ponovno aktivirana od 1. siječnja 2008.
Odlukom o spomeničkoj renti Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 15/07). Nakon toga je
došlo do odricanja od naplate spomeničke rente Zaključkom (Sl. gl. Grada Čakovca 15/09).
Proračunom Grada Čakovca za 2011. predviđeni su odgovarajući prihodi od
spomeničke rente te se ona, primjenjuje ponovno počevši od 1. siječnja 2011., naravno
usklađena sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih
dobara (NN RH 88/10), koji upućuje da se prihod iz spomeničke rente, u 60%-tnom iznosu
upućuje u korist proračuna Grada Čakovca, a 40% ide u korist državnog proračuna.
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o visini spomeničke rente Grada Čakovca, uputio sam Gradskom vijeću
Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 10. sjednici održanoj 18. studenog 2010.
SPORAZUM O UTVRĐIVANJU SMJERNICA ZA IZRADU UPU/DPU GRADA
ČAKOVCA (BIVŠI VOJNI POLIGON U ČAKOVCU – ISTOČNI DIO)
Odlukom Gradskog vijeća Grada Čakovca od 19. lipnja 2008., KLASA: 940-01/0801/147, URBROJ: 2109/2-02-08-08 između Grada Čakovca i Međimurske županije,
prihvaćeno je sklapanje:
1. Ugovora o kupoprodaji nekretnine (Dom hrvatske vojske, Časnički dom) i
2. Sporazuma o poslovnoj suradnji vezanoj za izmjene i dopune GUP-a urbanističkog
plana Grada Čakovca, oba od 17.srpnja 2008.
Međimurskoj županiji u cijelosti je isplaćena kupoprodajna cijena od 3.500,000,00 kn,
čime su ispunjeni uvjeti Ugovora o kupoprodaji nekretnine (Dom hrvatske vojske, Časnički
dom), a sklapanjem Sporazuma o utvrđivanju Smjernica za izradu UPU/DPU Grada
Čakovca (bivši vojni poligon u Čakovcu – istočni dio) bili bi ispunjeni i uvjeti iz Sporazum o
poslovnoj suradnji vezanoj za izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca od 17. srpnja 2008.
Faktura izdana od Međimurske županije na 4,579.526,65 kune, 25.05.2009., koja
predstavlja razliku od već fakturiranih 3,500.000,00 kuna do procijenjene tržišne cijene u
iznosu od 1,101.000,00 EUR-a (kako su to oni i napisali u popratnom dopisu fakturi), bila bi
stornirana i povučena.
S 11. stručnog kolegija održanog 21. rujna 2010., prijedlog Odluke o sklapanju
Sporazuma o utvrđivanju Smjernica za izradu UPU/DPU Grada Čakovca (bivši vojni poligon
u Čakovcu – istočni dio), između Grada Čakovca i Međimurske županije, uputio sam
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na 9. sjednici održanoj 30. rujna 2010.
te je prihvatilo prijedlog Sporazuma o utvrđivanju Smjernica za izradu UPU/DPU Grada
Čakovca (bivši vojni poligon u Čakovcu – istočni dio), s jednom izmjenom.
Na ovaj način izmirio se i prijepor nastao povodom prošlogodišnjih izmjena GUP-a,
Sl. gl. Grada Čakovca 01/09., od 14. siječnja 2009. (časnički dom/hipodrom - Sporazum o
poslovnoj suradnji vezanoj uz izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca od 17. srpnja 2008.).
Usvajanjem UPU-a ili DPU-a na način kako je to uređeno u prijedlogu Sporazuma,
smatra se da su ispunjene obveze Grada Čakovca prema Međimurskoj županiji iz
Sporazuma o poslovnoj suradnji vezanoj uz izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca od 17.
srpnja 2008.
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Međimurska županija bila je obvezna fakturu od 4.579.526,65 kuna (izdanu 25.
svibnja 2009., koja bi predstavljala razliku od već fakturiranih 3.500.000,00 kuna do
procijenjene tržišne cijene u iznosu od 1.101.000,00 EUR-a), stornirati i povući, u roku od 8
dana od primitka Odluke, a sve radi toga jer je kupoprodajna cijena od 3.500,000,00 kn u
cijelosti isplaćena Međimurskoj županiji, čime su ispunjeni uvjeti Ugovora o kupoprodaji
nekretnine (Dom hrvatske vojske, Časnički dom), od 17. srpnja 2008.
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 9. sjednici održanoj 30. rujna 2010.,
donijelo Odluku da Grad Čakovec ulazi u zajedničku investiciju sa Republikom Hrvatskom i
Međimurskom županijom, osnovnoškolske građevine Centar za odgoj i obrazovanje,
pješački put i vanjski tereni.
Procijenjena vrijednost investicije bila bi 50.000.000,00 kn.
Grad Čakovec u zajedničkom projektu osigurao bi:
- zemljište, ukupne površine 25279 m 2 x 80 EUR/m 2 = 2.022.320,00 EUR-a (protuvrijednost
kuna prema srednjem tečaju HNB); cca 14.763.000,00 kn (zemljište upisano u zk.ul.br.
6817, k.o. Čakovec, čest.br.460/1/50/102, pašnjak površine 2 jutra 1022 čhv, (ident. s
kčbr.3274/102, Ulica Ivana Meštrovića, površine 15186 m2), čest.br.460/1/050/103, pašnjak
površine 55 čhv, (ident. s kčbr.3274/103, Ulica Ivana Meštrovića površine 199 m 2),
čest.br.460/1/50/104, pašnjak površine 1 jutro 1150 čhv, (ident. s kčbr. 3274/104, Ulica
Ivana Meštrovića površine 9894 m 2),
- projektnu dokumentaciju: 480.000,00 kn,
- reviziju projekata: 58.000,00 kn,
- komunalni doprinos: 1.021.942,00 kn,
- naknade za priključenje:
b) voda: 70.000,00 kn
d) kanalizacija: 105.000,00 kn
- troškove postupka javne nabave: 5.000,00 kn,
što ukupno čini 16.502.942,00 kn.
Republika Hrvatska i Međimurska županija snosile bi ostale troškove investicije te će
Grad Čakovec u tu investiciju ući samo ako njezino cjelokupno financiranje – sufinanciranje
bude odobreno Proračunom RH i Proračunom Međimurske županije.
INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE ZA RAZDOBLJE 2011. – 2013.
S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010., uputio sam prijedlog Odluke i
Plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2011. – 2013.,
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je iste donijelo na svojoj 10. sjednici, održanoj 18.
studenog 2010.
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA ČAKOVCA
S 11. stručng kolegija održanog 21. rujna 2010. i 13. stručnog kolegija održanog 02.
prosinca 2010., prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi
Grada Čakovca za 2010., uputio sam Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je iste donijelo
na 9. sjednici održanoj 30. rujna 2010. i na 11. sjednici održanoj 09. prosinca 2010. Do
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca, došlo je zbog Izmjena i
dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010.
Za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011. bilo je potrebno
osigurati iznos od 5.570.000,00 kuna. Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi
osigurala su se u Proračunu Grada Čakovca. S 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog
2010., Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011., uputio sam Gradskom
vijeću Grada Čakovca, koje je isti donijelo na svojoj 10. sjednici održanoj 18. studenog 2010.
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA ČAKOVCA
Sa 11. stručnog kolegija održanog 21. rujna 2010. i 13. stručnog kolegija održanog 02.
prosinca 2010., prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu
Grada Čakovca za 2010., uputio sam Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je iste donijelo
na 9. sjednici održanoj 30. rujna 2010. i na 11. sjednici održanoj 09. prosinca 2010. Do
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izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca, došlo je zbog Izmjena i
dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010.
Za financiranje javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2011. bilo je potrebno
osigurati iznos od 7.967.000,00 kuna. Sredstva za financiranje javnih potreba u športu
osigurala su se u Proračunu Grada Čakovca za 2011. S 12. stručnog kolegija održanog 10.
studenog 2010., prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2011., uputio
sam Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je isti donijelo na svojoj 10. sjednici održanoj 18.
studenog 2010.
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA ČAKOVCA
S 11. stručng kolegija održanog 21. rujna 2010. i 13. stručnog kolegija održanog 02.
prosinca 2010., prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2010., uputio sam Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje
je iste donijelo na 9. sjednici održanoj 30. rujna 2010. i na 11. sjednici održanoj 09. prosinca
2010. Do izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca, došlo
je zbog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010.
Za financiranje javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2011. bilo je
potrebno osigurati iznos od 1.775.000,00 kuna. Sredstva za financiranje javnih potreba u
socijalnoj zaštiti osigurala su se u Proračunu Grada Čakovca za 2011. S 12. stručnog kolegija
održanog 10. studenog 2010., prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada
Čakovca za 2011., uputio sam Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je isti donijelo na svojoj
10. sjednici održanoj 18. studenog 2010.
STATUTI OSNOVNIH ŠKOLA
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi koji je stupio na snagu 24. srpnja 2010. u članku 11. izbrisao je iz članka 167. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi iz 2008. odredbu temeljem koje je odmah
potrebno primijeniti odredbu: „Osoba imenovana za ravnatelja u školskoj ustanovi sklapa sa
školskim odborom ugovor o pravima i dužnostima na rok od 5 godina u punom radnom
vremenu.“ Po dosadašnjem propisu ta bi se odredba primjenjivala od 31.12.2011. Potrebno
je bilo i uskladiti statute na način da sada pedagošku mjeru preseljenja u drugu školu izriče
učiteljsko vijeće, a do tada je to mogao ravnatelj.
U skladu sa stavkom 3. članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10), statut školske ustanove donosi školski
odbor uz prethodnu suglasnost osnivača. Stoga je bilo potrebno da Gradsko vijeće da
Prethodnu suglasnost na statute osnovnih škola Grada Čakovca.
S 11. stručnog kolegija održanog 21. rujna 2010., prijedlog Prethodne suglasnosti na
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta:
a) I. OŠ Čakovec
b) II. OŠ Čakovec
c) III. OŠ Čakovec
d) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić
e) Centra za odgoj i obrazovanje
f) Osnovne škole Kuršanec
g) Osnovne škole Ivanovec
uputio sam Gradskom vijeću Grada Čakovca, a koje je istu dalo na svojoj 9. sjednici
održanoj 30. rujna 2010.
IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA OSNOVNIH ŠKOLA
U Školski odbor III. osnovne škole Čakovec na vrijeme od 4 godine, na prijedlog
osnivača i Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati, bila imenovana Adrijana Višnjić
Jevtić, Čakovec. HNS – liberalni demokrati, uputila je Gradu Čakovcu zahtjev za izmjenu
članice jer Adrijana Višnjić Jevtić nije bila u to vrijeme članica HNS-a te je bilo zatraženo da
se imenuje novi član Školskog odbora III. osnovne škole Čakovec.
Prijedlog HNS– liberalni demokrati je bio da za novog člana Školskog odbora III.
osnovne škole Čakovec bude imenovan Radovan Damjanović, mag. oec. iz Čakovca, član
HNS– liberalni demokrati.
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Što se tiče člana Školskog odbora Osnovne škole Ivanovec, 3. rujna 2010., na
sjednici Učiteljskog vijeća, za novog člana Školskog odbora izabrana je Vesna Martinjak,
dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta
matematika, Izbor se vršio jer je prethodna predstavnica Palmina Novak, razriješena
dužnosti zbog imenovanja u v.d. ravnatelja.
Sa 11. stručnog kolegija održanog 21. rujna 2010., prijedlog Izmjene Odluke o
imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca, uputio
sam Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 9. sjednici održanoj 30.
rujna 2010.
Na sjednici Vijeća roditelja II. OŠ Čakovec održanoj 24. rujna 2010. donesen je
prijedlog da dosadašnju članicu Školskog odbora II. OŠ Čakovec Mirjanu Zvonarek, čije je
dijete završilo osnovnu školu pa stoga kao roditelj više ne može biti član vijeća roditelja
škole, zamijeni Dragan Brkić iz Čakovca.
Na sjednici Vijeća roditelja OŠ Kuršanec održanoj 29. rujna 2010. donesen je
prijedlog da dosadašnju članicu Školskog odbora OŠ Kuršanec Irenu Novak, čije je dijete
završilo osnovnu školu pa stoga kao roditelj više ne može biti član vijeća roditelja škole,
zamijeni Dejan Tomašić iz Šandorovca.
Budući da, prema članku 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10), osam (8) od devet (9) članova školskog odbora
imenuje i razrješuje osnivač škole, s 12. stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010.,
prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na
području Grada Čakovca, uputio sam Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo
na svojoj 10. sjednici održanoj 18. studenog 2010.
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA U ŠKOLSKOJ 2010/2011.
Produženi boravak je organizirani boravak djece u školi nakon redovite, obvezne
nastave i školskih aktivnosti. Grad Čakovec je 2000. počeo sufinancirati produženi boravak
učenika, a od 2004. program se izvodi u I., II. i III. osnovnoj školi Čakovec te u Centru za
odgoj i obrazovanje Čakovec.
Produženi boravak utvrđen je kao javna potreba za čiju se provedbu sredstva mogu
osigurati u proračunu jedinica lokalne samouprave. Produženi boravak je oblik neposrednog
odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave (od prvog do četvrtog
razreda) s organiziranim boravkom, prehranom i učenjem u prostorima škole nakon
završetka ili prije početka nastave. Broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog
boravka određuje se Pravilnikom o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom
odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi u skladu s kojim svaka skupina ima od
14 do 28 učenika. Prema Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava
odgoja i obrazovanja (NN RH 63/08 i 90/10) optimalan broj učenika u skupini je 20.
Prepoznavši vrijednost programa produženog boravka, Grad Čakovec od 2004.
sufinancira produženi boravak u I., II. i III. osnovnoj školi Čakovec te u Centru za odgoj i
obrazovanje Čakovec.
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 11.
stručnom kolegiju održanom 21. rujna 2010., usvojio sam Program produženog boravka u
školskoj 2010/2011.
Program produženog boravka sufinancira se iz Proračuna Grada Čakovca – Program
014A003: Školstvo - pozicija u proračunu: Sufinanciranje produženog boravka. Sredstva se
isplaćuju unatrag za protekli mjesec na temelju podataka škole o isplaćenom bruto osobnom
dohotku voditelja Programa. Školama se dodatno dostavljaju sredstva za naknadu kuharu,
iznos od 600,00 kuna po skupini mjesečno, te za manipulativne troškove iznos od 375,00
kuna po skupini mjesečno (Grad Čakovec zadržava pravo izmjene iznosa sufinanciranja
sukladno proračunskim sredstvima). Učešće roditelja – korisnika u cijeni Programa utvrđuje
škola sama, do iznosa od 350,00 kn po djetetu, a Grad Čakovec zadržava pravo izmjene
iznosa sufinanciranja roditelja sukladno proračunskim sredstvima. Postupak zapošljavanja
voditelja Programa produženog boravka provodi škola. Grad Čakovec razmatra mogućnost
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rješavanja problema zapošljavanja voditelja programa. Sa školama se potpisao Ugovor o
sufinanciranju produženog boravka u tekućoj školskoj godini.
ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA
Grad Čakovec dodjeljuje stipendije sukladno Odluci o stipendiranju studenata. Iz
razloga usklađivanja dodjele stipendija na osnovu uspjeha i socijalno imovinskog statusa
predložila se izmjena i dopuna Odluke o stipendiranju studenata. Komisija za stipendije
razmotrila je dostavljene izmjene i dopune na sjednici održanoj 24. svibnja 2010.
S 10. stručnog kolegija održanog 1. srpnja 2010., uputio sam prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Gradskom vijeću Grada Čakovca,
koje je istu donijelo na svojoj 8. sjednici održanoj 15. srpnja 2010.
NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 11.
stručnom kolegiju održanom 21. rujna 2010., prihvatio sam tekst natječaja za dodjelu
stipendija Grada Čakovca za akademsku 2010/2011, redovnim studentima na
preddiplomskim i diplomskim studijima, uz napomenu da će se tekst natječaja objaviti
najranije u drugoj polovici listopada 2010., a na 13. stručnom kolegiju održanom 02.
prosinca 2010., donio sam Odluku da se Rang lista prijavljenih na natječaj od 19. listopada
2010., objavljen u lokalnom listu, za preddiplomske i diplomske studije za akademsku
2010./2011. utvrđuje prema kriterijima Odluke o stipendiranju studenata Grada Čakovca (Sl.
gl. Grada Čakovca 10/07, 12/08, 11/09, 12/09 – proč. tekst, 7/10), odnosno redoslijed
utvrđuje prema ostvarenim bodovima te sam predložio da se:
a) Molbe kandidata od rednog broja 119 do rednog broja 133 odbace iz razloga što
ne zadovoljavaju kriterije Odluke;
b) Broj odobrenih stipendija ovisi o raspoloživim sredstvima, sukladno članku 6.
Odluke;
c) Kandidati koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendije su od rednog broja 1 do rednog
broja 70 ( posljednji kandidat pod rednim brojem 70 ostvaruje 62 boda );
d) Ukoliko neki od kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije odustane od
prihvaćanja stipendije, pravo na dodjelu stipendije ostvaruje sljedeći kandidat na rang listi
koji nije ostvario pravo na dodjelu stipendije, sukladno Odluci ( sljedeći kandidat ispod crte ).
Predložio sam izmjenu Odluke o stipendiranju studenata u smislu da se razmotre
mogućnosti razdvajanja kriterija o dodjeli stipendija sukladno uspjehu i socijalno imovinskom
statusu.
FINANCIJSKE POMOĆI
a) Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 11.
stručnom kolegiju održanom 21. rujna 2010., Lari Vrbanec, učenici drugog razreda srednje
škole, dodjelio sam financijsku pomoć u iznosu od 200,00 kuna mjesečno do kraja
školovanja u srednjoj školi, uz obvezu dostave potvrde o upisu za svaku školsku godinu ;
b) Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 11.
stručnom kolegiju održanom 21. rujna 2010., donio sam Zaključak da će Grad Čakovec
Pauli Bedić, učenici 7. razreda I. osnovne škole Čakovec, sufinancirati osobnog pomoćnika.
Sufinanciranje osobnog pomoćnika odnosi se na plaćanje osobnog dohotka pomoćniku za
sate provedene s učenicom u školi, u školskoj godini 2010./2011. Plaća će se osobnom
pomoćniku isplaćivati prema Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim
ustanovama.
c) Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 11.
stručnom kolegiju održanom 21. rujna 2010., donio sam Odluku o sufinanciranju prijevoza
učenika srednjih škola s područja Grada Čakovca u školskoj 2010/2011.
Prijevoz će se na osnovi socijalnog statusa sufinancirati srednjoškolcima koji
zadovoljavaju sljedeće kriterije:
1. Učenicima iz obitelji u kojima su prihodi po članu domaćinstva manji od 1.750,00
kuna mjesečno,
2. Učenicima bez oba roditelja, djeci samohranih majki i očeva te djeci poginulih ili
nestalih hrvatskih branitelja,
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3. Korisnicima stalne pomoći Centra za socijalnu skrb ili korisnicima pomoći za
podmirenje troškova stanovanja Grada Čakovca,
4. Učenicima smještenim u udomiteljske obitelji ili ustanove.
d) Centar za odgoj i obrazovanje je odgojno-obrazovna ustanova namijenjena učenicima s
posebnim potrebama. U školskoj 2010./2011., prema dostavljenim podacima škole, 101
učenik prevozit će se do škole posebno organiziranim prijevozom, ili točnije, četirima kombi
vozilima. Broj učenika koji se prevoze, a imaju prebivalište na području Grada Čakovca, je
25, što iznosi 25% svih učenika koji se prevoze.
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 11.
stručnom kolegiju održanom 21. rujna 2010., donio sam Zaključak da će Grad Čakovec
sufinancirati pratnju 25 učenika Centra za odgoj i obrazovanje u školskoj 2010/2011., u
iznosu od 30% ukupnih troškova za pratnju, što godišnje iznosi 73.800,00 kuna.
DJEČJI VRTIĆ PIRGO
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 12.
stručnom kolegiju održanom 10. studenog 2010., donio sam Zaključak da ukoliko roditelji
polaznika Dječjeg vrtića “Pirgo” u roku od 2 mjeseca od dostave uplatnica za plaćanje (od
strane Dječjeg vrtića Čakovec), ne podmire svoj dug, djeca će se ispisati iz vrtića “Pirgo”, a
isti će se zatvoriti 1. veljače 2011.
SUGLASNOSTI GRADSKIM USTANOVAMA NA PLANOVE POSLOVANJA ZA
2011.
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 13.
stručnom kolegiju održanom 02. prosinca 2010., dao sam Suglasnost na Godišnji plan i
program i Plan financijskog poslovanja za 2011. te Projekciju za 2012. i 2013., Dječjeg vrtića
Čakovec od studenog 2010., uz priloženu Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čakovec,
KLASE: 003-06-01/10-178-02, URBROJ:2109-73/10-02, od 23. studenog 2010., na Program
rada i Financijski plan Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ za 2011. te Plan poslovanja i
financijski plan za razdoblje 2011.-2013., od 25. studenog 2010., koje je Odlukom br.
056/2010 i Odlukom br. 056-02/2010 od 25. studenog 2010., prihvatilo Upravno vijeće
Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, na Plan i Program rada i financijski plan Centra za
kulturu Čakovec za 2011. i Projekcije za 2012. i 2013. od 22. studenog 2010., koje je
Odlukom br. 20/2010. od 25. studenog 2010., prihvatilo Upravno vijeće Centra za kulturu
Čakovec, na Financijski plan i Program rada za 2011., Pučkog otvorenog učilišta Čakovec,
KLASE: 602-07/09-01, URBROJ: 2109/01-10-11-90 od 18. studenog 2010., koje je Upravno
vijeće Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, prihvatilo Odlukom KLASE: 602-07/09-01,
URBROJ: 2109/01-10-11-90 od 18. studenog 2010. te na Plan rada i Financijski plan JVP
Grada Čakovca za 2011., koje je Upravno vijeće JVP-a prihvatilo Odlukom KLASE:21401/10-01/30, URBROJ: 2109/2-03-10-01, od 23. studenog 2010.
KREDITNO ZADUŽENJE ČAKRA-e d.o.o. ČAKOVEC
Čakra d.o.o. provodi i implementira 5 projekata kao rezultat uspješne pripreme i
apliciranja na natječaje iz pretpristupnog programa Europske unije: IPA Program (20072013), Komponenta II: natječaj Prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska (od 24. 06. 2008.
do 20. 10. 2008.) i natječaj Prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska (26. 03. 2009. do
24. 06. 2009.).
Agencija ima ulogu jednog od partnera na projektu te kao partner ima svoje obveze u
provođenju određenih aktivnosti i u financijskom smislu. Ukupna financijska vrijednost svih
projekata iznosi 3.078.129,38 €, a ukupni financijski udio Agencije u svih pet projekata iznosi
190.260,00 €.
PROJEKTI:
1. MURA-DRAVA.BIKE
Ukupna vrijednost projekta: 1.799.816,90 EUR; Trajanje projekta: 29 mjeseci (od 01.08.
2009. do 31.03.2012.); Financijski udio Agencije: 53.204,00 €
2. PIJEMO ISTU VODU
Ukupna vrijednost projekta: 603.676,95 EUR; Trajanje projekta: 23 mjeseci (od 01.05. 2010.
do 31.03.2012.); Financijski udio Agencije: 2.500,00 €
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3. CREDU
Ukupna vrijednost projekta: 126.566,00 EUR; Trajanje projekta: 12 mjeseci (od 03.05.2010.
do 02.05.2011.); Financijski udio Agencije: 24.100,00 €
4. KAČA
Ukupna vrijednost projekta: 136.309,53 €;Trajanje projekta: 12 mjeseci (od 03.05.2010. do
02.05.2011.); Financijski udio ČAKRE d.o.o.: 18.700,00 €
5. RTPP
Ukupna vrijednost projekta: 411.760,00 €; Trajanje projekta: 12 mjeseci (od 09.03.2010.do
08.03.2011.); Financijski udio Agencije: 91.764,00 €
S 10. stručnog kolegija održanog 1. srpnja 2010., prijedlog Suglasnosti na kreditno
zaduženje ČakRa-i d.o.o. Čakovec za provedbu projekata „Credu“ i „Kača“, uputio sam
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu dalo na svojoj 8. sjednici održanoj 15. srpnja
2010.
SUGLASNOST NA VISINU EKONOMSKE CIJENE POSEBNIH PROGRAMA
DJEČJEG VRTIĆA ČAKOVEC
Odlukom o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u
predškolskim ustanovama (Sl. gl. Grada Čakovca 5/99, 1/01, 8/03, 8/05, 1/10, 2/10), utvrđen
je iznos sufinanciranja određenog broja djece i utvrđeni su iznosi mjesečnog sufinanciranja
redovitog programa.
Dječji vrtić Čakovec je 09. rujna 2010. dostavio zahtjev za izdavanje suglasnosti na
visinu ekonomske cijene posebnih i alternativnih programa koji se provode u Dječjem vrtiću
Čakovec.
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 7. sjednici, održanoj 27. svibnja 2010.
donijelo Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca gdje se u članku 4
navodi da se posebni i alternativni programi temelje na tržišnim pravilima, što znači da ih
zainteresirani roditelji sami plaćaju. Grad Čakovec može sufinancirati posebne programe i
alternativne programe sukladno planiranim sredstvima za tu namjenu u proračunu do iznosa
sufinanciranja redovitog programa.
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 11.
stručnom kolegiju održanom 21. rujna 2010., dao sam Dječjem vrtiću Čakovec, Suglasnost
za povećanje ekonomske cijene za programe Montessori, Waldorf i obogaćeni program za
poticanje darovitosti djece predškolske dobi. Programi se sufinanciraju do iznosa
sufinanciranja redovitog programa, a razliku do iznosa ekonomske cijene, plaćaju
zainteresirani roditelji.
DODATAK 1. SPORAZUMU O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD
KNJIŽNICOM I ČITAONICOM ČAKOVEC
Međimurska županija i Grad Čakovec sklopili su 24. veljače 1998. Sporazum o
prijenosu osnivačkih prava nad knjižnicom i čitaonicom Čakovec (današnja knjižnica „Nikola
Zrinski“ Čakovec), temeljem kojega je Grad Čakovec postao osnivačem navedene ustanove.
Iako je Međimurska županija njime prenijela svoja osnivačka prava, zbog šireg
interesa i važnosti djelovanja knjižnice za Međimursku županiju, istim sporazumom su
preuzete i određene financijske obveze (financiranje bibliobusa i dijela nabavke knjižne
građe), a koje se predmetnim dodatkom preciznije određuju. Dodatkom 1 osnovnom
sporazumu uvelo bi se i pravo imenovanja člana upravnog vijeća od strane Međimurske
županije, način izvještavanja te dinamika plaćanja dospjelog duga obračunatog po kriterijima
iz osnovnog sporazuma.
Sukladno članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), na 11.
stručnom kolegiju održanom 21. rujna 2010., prihvatio sam prijedlog Dodatka 1 Sporazuma
o prijenosu osnivačkih prava nad Knjižnicom i čitaonicom Čakovec, Posebne odredbe o
financiranju rada bibliobusne službe i sufinanciranju rada matične županijske knjižnice,
između Grada Čakovca i Međimurske županije.
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ZNAČAJNE AKTIVNOSTI
1. Izvršeno je otvorenje dvorane i učionica, te dnevnog boravka I. OŠ Čakovec
2. Završena je izrada glavnog projekta, pred izdavanje dozvole za Centar za odgoj i
obrazovanje Čakovec
3. Završeni su radovi na parkiralištu kod Kulturnog centra Žiškovec
4. Izrađen je idejni projekt rekonstrukcije Sportskog doma Ivanovec
5. Izvršena je sanacija krova i zamjena stolarije na I. OŠ Čakovec
6. Izvršena je zamjena stolarije na zgradi Društvenog doma Ivanovec
7. Izvršena je rekonstrukcija kotlovnice Centra za kulturu
8. Izvršeno je opremanje prostora knjižnice i djelomična sanacija krova Časničkog
doma
9. Izvršena je rekonstrukcija elektroinstalacija i zamjena vanjske stolarije III. OŠ
Čakovec
10. Izvršena je adaptacija Područne škole Krištanovec
11. Izvršena je rekonstrukcija Društvenog doma Totovec
12. Izvršeno je uređenje okoliša oko crkve u Savskoj Vesi
OSTALE AKTIVNOSTI
Kako rad gradonačelnika nisu samo do sada opisane aktivnosti, koje se mogu iščitati
iz aktivnosti kolegija i vijeća, već i ostale aktivnosti koje su stalna obaveza gradonačelnika i
njegovih zamjenika:
1. Koordinacija rada gradske uprave, koja se očituje kroz praćenje rada, praćenje i
kontrolu izvršenja zadataka, kroz pojedinačne razgovore i dogovore te zauzimanje
stavova o gotovo svim pitanjima iz rada gradske uprave.
2. Praćenje tokova novaca u priljevu i odljevu, svakodnevna koordinacija sa službom
financija, dogovor o prioritetima i urgentnim nalozima. Pronalaženje novih sredstava,
provjera redovitosti naplate. Zajedničko i stalno kreiranje obrazaca praćenja tokova
novaca, kontrola trošenja i naručivanja radova te praćenje općeg stanja likvidnosti.
3. Protokolarni susreti i aktivnosti u toku i van radnog vremena.
4. Komunikacija sa mjesnim odborima i gradskim kotarevima, planiranje aktivnosti,
sastanci vijeća mjesnih odbora i praćenje njihovog rada.
5. Kontakti sa građanima u okviru redovnih prijema i tokom susreta u Gradu.
6. Kontakti sa udrugama, praćenje njihovih aktivnosti, godišnje skupštine, vježbe,
planiranje i stalne koordinacije.
7. Sastanci, kontakti, koordinacija sa gospodarstvenicima, poduzetnicima, ulagačima u
traženju rješenje za povećanje kapaciteta zapošljavanja, financiranja aktivnosti
Grada, planiranju i gospodarenju sa prostorom. Pronalaženje mogućnosti ostvarenja
većih prihoda i poboljšanja strukture gospodarstva.
8. Koordinacija gradskih ustanova i poduzeća sa službama Grada, te zadovoljavanje
što većeg interesa građana.
9. Suradnja, dogovori i traženje korisnosti za Grad sa tijelima državne uprave,
organizacijama na nivou države te zastupanje interesa Grada.
10. Stručno usavršavanje, poboljšanje kvalitete rada mene osobno, ali i svih zaposlenika
i poduzeća i ustanova Grada.
11. Suradnja sa članovima Vijeća, kako iz koalicije na vlasti, tako i iz opozicije van
sjednica Vijeća.
12. Suradnja sa članovima stručnih i radnih tijela Grada iz domene Vijeća i onih koje se
formiraju za pojedino pitanje.
13. Suradnja sa vjerskim zajednicama, predstavnicima nacionalnih manjina, udrugama i
organizacijama po dobnom, zdravstvenom, stručnom i ostalim područjima.
14. Suradnja sa Općinama, Gradovima i Županijom, kako u Međimurju tako i diljem
Hrvatske.
Kako nisam posebno nabrajao sve aktivnosti vezane uz svoj rad u toku i van
uobičajenog radnog vremena, rad za koji se utroši mnogo više vremena pa i živaca,
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vjerujem da će se kroz raspravu o Izvješću pojaviti potreba, da se porazgovara o tome
što se radi, kakva Izvješća trebaju biti, da to nije samo zakonska forma već da vijećnici
upoznaju što gradonačelnik radi, što postiže i kako mu u nekim područjima pomoći,
savjetovati ga, ali i priznati ono što je dobro.

III. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
U ovom dijelu Izvješća daje se pregled akata koje sam donio u razdoblju od 1. srpnja
2010. do 31. prosinca 2010. te prijedloga koje sam kao ovlašteni predlagatelj utvrdio i nakon
toga uputio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Odluke o donošenju DPU „Centar“ Ivanovec
2. Odluke o izradi izmjene GUP-a Grada Čakovca i izradi DPU-a „Blok HP i HT-a“ u
Čakovcu
3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata
4. Suglasnost na kreditno zaduženje razvojnoj agenciji Grada Čakovca Čakra d.o.o.
Čakovec za provedbu projekata „Credu“ i „Kača“
5. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010.
6. Odluke i Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2010.
7. Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2010.
8. Odluke o Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010.
9. Odluke o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2010.
10. Odluke o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2010.
11. Odluke o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2010.
12. Odluke o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada
Čakovca za 2010.
13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup
informacijama
14. Izmjenu Odluke o imenovanju članova školskih odbora Osnovnih škola na području
Grada Čakovca
15. Prethodne Suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Statuta osnovnih škola
na području Grada Čakovca
16. Odluke o usvajanju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Čakovec
17. Tumačenje grafičkog dijela u vezi s odredbom čl. 7 i 30. tekstualnog dijela PUP -a
Sajmište Čakovec
18. Odluke o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između Grada Čakovca i GKP
Čakom“ i sređivanju zemljišno-knjižnog stanja na nekretninama upisanim kod
zemljišno knjižnog odjela Općinskog suda u Čakovcu
19. Odluke o sklapanju Sporazuma o utvrđivanju Smjernica za izradu UPU/DPU Grada
Čakovca (bivši vojni poligon u Čakovcu – istočni dio) između Grada Čakovca i
Međimurske županije
20. Proračuna Grada Čakovca za 2011. i Projekciju Proračuna Grada Čakovca za 2012.
i 2013.
21. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011.
22. Odluke i Plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije za razdoblje
2011.-2013.
23. Odluke o ulasku Grada Čakovca u postupak kratkoročnog zaduženja
24. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011.
25. Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2011.
26. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2011.
27. Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2011.
28. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.
29. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za
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2011.
30. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2011.
31. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
32. Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
33. Odluke o odobrenju korištenja sredstava od naknade za priključenje, prikupljenih u
ranijim razdobljima
34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente Grada Čakovca
35. Odluke o donošenju DPU „Zavrtna“ Ivanovec
36. Odluke o donošenju DPU „Zapadnog dijela“ naselja Ivanovec
37. Odluke o izradi UPU „Zapadnog dijela“ naselja Ivanovec
38. Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca
39. Odluke o određivanju službenika za informiranje Grada Čakovca
40. Odluke o imenovanju ulice koja se proteže od Zagrebačke ulice do južne
zaobilaznice, u smjeru sjever – jug, u dužini od cca 337 m unutar naselja grada
Čakovca
41. Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora na području Grada
Čakovca
42. Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite za Grad
Čakovec
43. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za k.o. Novo
selo Rok, k.o. Totovec i k.o. Žiškovec
44. Odluke o darovanju zemljišta u Novom Selu Rok Franjevačkom samostanu Čakovec
45. Odluke o otkupu i prodaji zemljišta na području DPU područja oko Policijske uprave
u Čakovcu
46. Odluke o prodaji zemljišta na području DPU Martane Istok, preko puta Dječjeg vrtića
Maslačak
47. Odluke i druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2010.
48. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca
za 2010.
49. Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Grada Čakovca za 2010.
50. Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture
Grada Čakovca u 2010.
51. Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada
Čakovca za 2010.
52. Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca
za 2010.
53. Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada
Čakovca za 2010.
54. Odluke o izradi UPU „Gospodarska zona Ivanovec“
55. Odluke o izradi izmjene i dopune DPU područja oko Policijske uprave u Čakovcu
56. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
57. Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. Totovec
Razmatrao sam i podržao te uputio Gradskom vijeću na prihvaćanje
sljedeća Izvješća:
1) Polugodišnje Izvješće Gradonačelnika
2) Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010.
U okviru svojih nadležnosti donio sam sljedeća izvješća, odluke, rješenja,
pravilnike, planove i programe:
1. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika
2. Pravilnik o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente
3. Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Grada Čakovca
u školskoj 2010/2011.
4. Izmjenu Rješenja o imenovanju nadzornih odbora gradskih poduzeća
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5.
6.
7.
8.
9.

Rješenje o imenovanju Stožera zimske službe 2010/2011.
Katalog informacija Grada Čakovca
Izmjene i dopune Plana nabave za 2010.
Plan nabave za 2011.
Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave Grada
Čakovca
10. Plan prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2011.
11. Odluku o rang listi stipendija 2010/2011.
U okviru svojih nadležnosti donio sam sljedeće zaključke:
1. Zaključak o neprihvaćanju prijedloga Sporazuma o preuzimanju otpada sa
Piškornica d.o.o., Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne
Hrvatske, Koprivnički Ivanec, dostavljen Gradu Čakovcu dopisom br. 518/10186 od 02. lipnja 2010.
2. Zaključak – sufinanciranje manifestacije „Ljeto u Gradu Zrinskih 2010.“
3. Zaključak – Operativni plan čišćenja snijega za 2010/2011.
4. Zaključak – Program produženog boravka u školskoj 2010/2011.
5. Zaključak – radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u Perivoju Zrinskih
6. Zaključak – prihvaćanje teksta natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca za
akademsku 2010/2011.
7. Zaključak – sufinanciranje pratnje 25 učenika Centra za odgoj i obrazovanje u
školskoj 2010/2011.
8. Zaključak – Grad Čakovec podupire inicijativu Zrinske garde Čakovec – Spomendan
na žrtvu Zrinskih
9. Zaključak – Dodatak 1 Sporazuma o prijenosu osnivačkih prava nad Knjižnicom i
čitaonicom Čakovec
10. Zaključak – Dječji vrtić Pirgo
11. Zaključak o utvrđivanju GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec nositeljem aktivnosti na
proširenju groblja u MO Ivanovec
12. Zaključak kojim se Dean Mošmondor oslobađa od plaćanja naknade za priključenje
na vodovod i kanalizaciju
13. Zaključak kojim se Alfa car d.o.o. Čakovec, Preloška 92, oslobađa plaćanja naknade
za priključenje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
14. Zaključak – udruga Hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Međimurske županije
15. Zaključak – dodjela jednokratne potpore obrtnicima
16. Zaključak – Vest d.o.o. stjecanje prava korištenja parkirnih mjesta
17. Zaključak – zamjena nekretnina između Grada Čakovca i Zajednice sportskih
udruga i saveza Međimurske županije
18. Zaključci – molbe studenata
19. Zaključak – prijedlozi Ugovora o financiranju izgradnje elektroenergetskih objekata
za priključenje građevina kupaca posebne zone i Ugovora o međusobnim odnosima
za priključenje posebne zone na elektroenergetsku mrežu
20. Zaključak – uklanjanje „eko kontejnera“
21. Zaključak – Vlado i Snježana Golub – povrat dijela komunalnog doprinosa
22. Zaključak – Promming d.o.o. Čakovec – plaćanje dijela komunalnog doprinosa
23. Zaključak – Dječji vrtić Čakovec, povećanje ekonomske cijene za razne programe
24. Zaključak – financijska pomoć Lari Vrbanec
25. Zaključak – sufinanciranje osobnog pomoćnika Pauli Bedić
26. Zaključak – poziva se Međimurje plin
27. Zaključak – umjetna trava na SRC „Mladost“
28. Zaključak o Dječjem vrtiću „Pirgo“
29. Zaključak – Švaljek Vesna i Bojan – povrat sredstava za plaćeni komunalni doprinos
30. Zaključak – „Plinotehnika“ – obročno plaćanje komunalnog doprinosa
31. Zaključci o prodaji zemljišta u k.o. Ivanovec
32. Zaključak o javnom wc-u Čakovec
33. Zaključak o prodaji zemljišta u Ivanovcu
34. Zaključci – molbe studenata
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U okviru svojih nadležnosti dao sam sljedeće suglasnosti:
1. Suglasnost na prijedlog Odluke o akcijskim uvjetima plaćanja naknade izvođenja
priključka na kanalizacijski sustav Međimurja i na prijedlog Odluke o akcijskim uvjetima
plaćanja naknade i izvođenja priključka na vodoopskrbni sustav Međimurja utvrđene na
sjednici Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, 29. lipnja 2010.
2. Prethodnu Suglasnost na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga: opskrbe pitkom
vodom, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, koju je utvrdio NO Međimurskih voda
d.o.o. na sjednici održanoj 29. lipnja 2010.
3. Suglasnost na Rješenje o korištenju grba Grada Čakovca za GKP „Čakom“ d.o.o.
Čakovec
4. Suglasnost na Godišnji plan i Program i Plan financijskog poslovanja za 2011. te
Projekciju za 2012. i 2013. Dječjeg vrtića Čakovec
5. Suglasnost na Program rada i Financijski plan Knižnice „Nikole Zrinski“ Čakovec za
2011. te Plan poslovanja i Financijski plan za razdoblje 2011. – 2013.
6. Suglasnost na Plan i Program rada i Financijski plan Centra za kulturu Čakovec za
2011. i Projekciji za 2012. i 2013.
7. Suglasnost na Financijski plan i Program rada za 2011. Pučkog otovorenog učilišta
Čakovec
8. Suglasnost na Plan rada i Financijski plan JVP Grada Čakovca za 2011.
9. Suglasnost na Program uređenja i održavanja groblja u 2011.
KLASA: 021-05/11-01/4
URBROJ: 2109/02-1-11-4
Čakovec, 21. veljače 2011.
GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v.r.
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