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Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju:  

a) Izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o 
prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za 
razvoj od 01.01. do 31.12.2011.  

    b) Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za     
    izgradnju komunalnih građevina na području Grada  
    Čakovca od 01.01. do 31.12.2011,  
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. veljače 2012. 



 
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 
________ 2012., donio sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima 
naknade za razvoj za razdoblje od 01. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011., te 
Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju  komunalnih građevina na 
području Grada Čakovca, Međimurskih voda d.o.o., od 15. veljače 2011., br. FRS-10-
2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 

II. 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 021-05/12-01/29 
URBROJ: 2109/2-02-12-03 
Čakovec,____________ 2012. 
        GRADONAČELNIK 
        Branko Šalamon, v.r. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 Temeljem članka 7. Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (Sl. gl. 
Grada Čakovca 9/10, 5/11 ), »Međimurske vode« d.o.o. dužne su prikupljenu 
naknadu za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu 
(poziciji), a način utroška prikupljenih sredstava za financiranje izgradnje objekata za 
(sufinanciranje izgradnje i dovršenje komunalnih vodnih građevina u naseljima na 
području Grada Čakovca, za plaćanje izrade projekata i stručnog nadzora, za otplate 
kredita i financijskih obveza prema sklopljenim sporazumima s Međimurskim vodama 
d.o.o., za izgrađene vodne građevine sustava odvodnje s time da se 50% sredstava 
prikupljenih u naseljima Novo Selo na Dravi, Totovec, Šandorovec i Kuršanec, koristi  
namjenski za izgradnju sustava odvodnje Novo Selo na Dravi), biti će uređen 
posebnim sporazumima koje sklapaju Grad Čakovec i „Međimurske vode“ d.o.o., 
sukladno Planu odnosno godišnjem Programu gradnje vodnih građevina, koji  donosi 
Gradsko vijeće Grada Čakovca. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima 
naknade za razvoj, „Međimurske vode“ d.o.o. dostavljaju Gradu Čakovcu 
polugodišnje prema navedenoj Odluci Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 Priloženo izvješće dostavljeno je za cijelu godinu.  
 Isto tako je za cijelu godinu dostavljeno i Izvješće o prikupljenim i utrošenim 
sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca. 
 Predlažem Gradskom vijeću Grada Čakovca donošenje predočene Odluke. 
 

GRADONAČELNIK 
        Branko Šalamon, v.r. 



PRIJEDLOG 
Temeljem članka 7. Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (Sl. gl. 

Grada Čakovca 9/10, 5/11 ) te članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada 
Čakovca 09/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca, na svojoj ___. sjednici održanoj 
_____ 2012., donijelo je sljedeću 

 
O D L U K U 

 
 
 

Članak 1. 
 

Usvaja se Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za 
razdoblje od 01. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011., te Izvješće o prikupljenim i 
utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada 
Čakovca, Međimurskih voda d.o.o., od 15. veljače 2011., br. FRS-10-2012. 

 
 

 
Članak 2. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Grada Čakovca. 
 
 
 
KLASA: 021-05/12-01/29 
URBROJ: 2109/2-02-12-02 
Čakovec,____________ 2012. 
 
 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                       Gordan Vrbanec, ing. el., v.r. 
 



kog suda u Varaždinu, pod brojem Tt11/13863, Upra

alnih kanalizacijskih mreža iz 2010. 







  
   
 Raspoloživa sredstva (1+2) 

  
  

 

 

  
    
   
    
  
 Raspoloživa sredstva (1+2+3+4+5) 

  
  

 

 










 


Produžetak vodovodne mreže Novakova ulica u 

Produžetak vodovodne mrežu u ul.T.Bratkovi

 





Produžetak kanalizacije Novakove ulice u 

Kanalizacijska mreža Vojni vrtovi sjeverFešteti

Produžetak kanalizacije u ul.T.Bratkovi

Produžetak kanalizacije u ul. A.Padovanskog u Savsk

  



 

Kanalizacijska mreža Vojni vrtovi sjever-Fešteti 

 
Produžetak kanalizacije u ul. A.Padovanskog u Savsk
 






  
    

 Raspoloživa sredstva (1+2) 

 

 
  

  
 

  


