
Z A P I S N I K 
 

sa 22. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca, 
održane 12. studenog 2012., s početkom u 13:00 sati u Upravi Grada Čakovca 

 
NAZOČNI: Stjepan Kovač, predsjednik odbora 
  Ranka Liković, član 
  Boris Jeđut, član 
  Slobodan Veinović, pročelnik UO za društvene djelatnosti 

Dragica Kemeter, pročelnica UO za upravu 
   

 
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 2, 3, 4 a, b, c, 
d, e, 5, 6, 9 a i b i 10 Dnevnog sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca i utvrdio je 
sljedeći   

 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2013. s Projekcijom Proračuna za 
2014 – 2015.  

2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013. 
3. Donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2013. 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013. 
d) Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2013. 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2013.  

4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih 
u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013. 

5. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu 
Čakovcu u 2013.  

6. Donošenje:  
a) Odluke o razmatranju stanja zaštite i spašavanja Stožera zaštite i spašavanja i 

zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca 
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada 

Čakovca  
7. Izmjene Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Gradskog povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Grada Čakovca 
 
 
TOČKA 1.  
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Slobodan Veinović daje uvodno obrazloženje. Ističe da 
je 47,5 milijuna kuna težak dio za društvene djelatnosti u Proračunu za 2012. godinu. Centar 
za kulturu Čakovec ove je godine dobio više nego prethodne, iznos se povećao s 2.15 
milijuna na 2.7, a što se tiče vrtića, sve je po starom. Knjižnicu čeka preseljenje u Časnički 
dom. 
Kovač: Htio bih istaknuti da postoje noviteti u centralnom vrtiću, konkretno aktivnosti 
njemačkog, engleskog jezika, glazbene kulture, kojih u drugim vrtićima nema, a besplatne 
su. To ipak nije u redu prema roditeljima djece u ostalim vrtićima, stoga smatram da je 
potrebno poslati odgajateljice na edukaciju da bi svi vrtići imali iste programe, posebice jer su 
besplatni. 



Veinović: Još bi htio napomenuti da su decentralizirana sredstva manja, pogotovo 
vatrogasna, i ta sredstva padaju. Mi smo oko 2 milijuna kuna dužni za vozila Ministarstvu, pa 
smo tražili kompenzaciju za smanjenje, po decentraliziranim sredstvima. Što se tiče dnevnog 
boravka, dnevni boravak pada. Između ostalog, uvodi se 9. godina u osnovne škole, 
odnosno, to bi bila 1. godina predškole, dakle u vrtiću. Stipendije se smanjuju na 2,3 milijuna, 
socijalna davanja su također smanjena i to s 3 milijuna na 2,2 milijuna, kao i predškolski 
romski odgoj. Jedino sport i rekreacija ostaju isti. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 
2013. s projekcijom Proračuna za 2014 – 2015. Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog 
Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2013. s projekcijom Proračuna za 2014 – 2015., 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
TOČKA 2. 
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ. 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Čakovca za 2013. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
TOČKA 3.  
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ. 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Prijedlog programa: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2013. 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013. 
d) Programa javnih potreba u športu za 2013. 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013., 
 Gradskom vijeću Grada Čakovca. 

 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se 
prijedlozi Programa: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca 
za 2013. 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013. 
d) Programa javnih potreba u športu za 2013. 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013., 
jednoglasno upućuju Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 
TOČKA 4. 
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ. 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013. Gradskom vijeću 
Grada Čakovca. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog 
Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 



vijeću Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
 
 
TOČKA 5. 
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ. 
Predsjednik Odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske 
nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog 
Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 
2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 6. 
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ. 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje donošenje:  

a) Odluke o razmatranju stanja zaštite i spašavanja Stožera zaštite i spašavanja i 
zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca 

b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Čakovca  

Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog  

a) Odluke o razmatranju stanja zaštite i spašavanja Stožera zaštite i 
spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca 

b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Grada Čakovca,  

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
 
TOČKA 7. 
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ. 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje izmjene Rješenja o imenovanju predsjednice i 
članova Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Čakovca, Gradskom vijeću 
Grada Čakovca. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog 
izmjene Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Gradskog povjerenstva za 
ravnopravnost spolova Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na usvajanje. 
 
 
Predsjednik Odbora zaključio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u 13:30 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/12-01/192      PREDSJEDNIK ODBORA  
URBROJ: 2109/02-02-12-02     ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
Čakovec, 12. studeni 2012.      Stjepan Kovač, v.r. 
 


