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Z A P I S N I K 
 

sa 21. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca, 
održane 01. listopada2012., s početkom u 13:00 sati u Upravi Grada Čakovca 

 
NAZOČNI: Stjepan Kovač, predsjednik odbora 
  Melita Hižman, član 
  Ranka Liković, član 
  Boris Jeđut, član 
 

 
Predsjednik Odbora otvorio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti. Konstatirao  

je da je na sjednici nazočna većina članova Odbora te da Odbor ima kvorum. 
 

Predsjednik Odbora predložio je da Odbor danas raspravlja o točkama 5, 6 a, b, c, d, 
e, f, g, 7 i 11 Dnevnog sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca i utvrdio je sljedeći   

 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija         
osnovnih škola u 2012 

    2. Davanje prijedloga Prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta: 
a) I. Osnovne škole Čakovec;  
b) II. Osnovne škole Čakovec; 
c) III. Osnovne škole Čakovec; 
d) Centra za odgoj i obrazovanje; 
e) Osnovne škole Kuršanec; 
f) Osnovne škole Ivanovec; 
g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić 

   3. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Čakovec 
   4. Donošenje Odluke o dodatnom financiranju vrhunskog sportaša Filipa Udea 
 
 
TOČKA 1.  
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ. 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Odluku o izmjenama Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca . 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog 
Odluke o izmjenama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 
2012., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
 
TOČKA 2.  
 
Predsjednik odbora dao je uvodno obrazloženje. 
Boris Jeđut: kao član školskog odbora, htio bih istaknuti i upozoriti da se radi o izmjenama  
Zakona i to u dijelu o izboru ravnatelja. 
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Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Odluku o Prethodnoj suglasnosti na izmjene i 
dopune Statuta I. Osnovne škole Čakovec, II. Osnovne škole Čakovec, III. Osnovne škole 
Čakovec, Centra za odgoj i obrazovanje, Osnovne škole Kuršanec, Osnovne škole Ivanovec 
i Umjetničke škole Miroslav Magdalenić.  
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog 
Prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta: 

a) I. Osnovne škole Čakovec, 
b)  II. Osnovne škole Čakovec, 
c)  III. Osnovne škole Čakovec, 
d)  Centra za odgoj i obrazovanje, 
e)  Osnovne škole Kuršanec, 
f)  Osnovne škole Ivanovec 
g)  Umjetničke škole Miroslav Magdalenić 

 jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
 
TOČKA 3.  
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ. 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 
Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog 
Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Čakovec, jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
TOČKA 4. 
 
S obzirom na trenutno tešku financijsku situaciju, predsjednik odbora otvorio je raspravu te 
predložio da se Filipu Udeu, vrhunskom sportašu i nositelju srebrne medalje na Olimpijskim 
igrama u Pekingu, odobri od rujna 2012. do Olimpijskih igara 2016., mjesečna neto naknada 
u visini minimalne bruto plaće na području Republike Hrvatske koja iznosi 2814,00 kuna.  
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog 
Odluke o financiranju vrhunskog sportaša Filipa Udea jednoglasno upućuje Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje, s time da se točka 1 Odluke mijenja i glasi: 
„Filipu Udeu, vrhunskom sportašu i nositelju srebrne medalje na Olimpijskim igrama u 
Pekingu, odobrava se od rujna 2012. do Olimpijskih igara 2016., mjesečna neto 
naknada u visini minimalne bruto plaće na području Republike Hrvatske koja iznosi 
2.814,00 kuna.“  
 
 
Predsjednik Odbora zaključio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u 13:40 sati. 
 
KLASA: 021-05/12-01/165 
URBROJ: 2109/2-02-12-02 
Čakovec, 01. listopad 2012. 

PREDSJEDNIK ODBORA 
                     ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
                                                                    Stjepan Kovač, v. r. 


