
Z A P I S N I K 
 

sa 23. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca, 
održane 11. prosinca 2012., s početkom u 13:00 sati u Upravi Grada Čakovca 

 
NAZOČNI: Stjepan Kovač, predsjednik odbora 
  Ranka Liković, član 
  Boris Jeđud, 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 1, 2, 3 a, b, c, 
d, e i f, 5, 9, 13, i 14 Dnevnog reda sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca i utvrdio 
je sljedeći   

 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Donošenje Odluke i II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012. 
2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 

2012. 
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 

2012., 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012., 
c) Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012., 
d) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012., 
e) Programa javnih potreba u športu za 2012., 
f) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012. 
4.  Usvajanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2013. 
5.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada        
Čakovca 
6.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka 
djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama 
7.  Donošenje Odluke o imenovanju ulice u Mačkovcu. 
 

 
TOČKA 1.  
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
 
Predsjednik Odbora daje uvodno obrazloženje vezano uz izmjene i dopune Proračuna Grada 
Čakovca za 2012. Daje riječ Slobodanu Veinoviću, pročelniku Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti. 
 
Slobodan Veinović: Financijska sredstva predviđena za područje društvenih djelatnosti 
smanjena su za cca 4 milijuna kuna. Dječji vrtić bilježi najveći pad. Za plaće djelatnika 
dječjeg vrtića imamo. Smanjila su se sredstva i za školstvo. Uskoro počinje podjela božićnih 
paketa (nemoćni, umirovljenici, djeca branitelja). Dali smo i 30.000,00 kuna kao pomoć 
stradalima u poplavi u Pušćinama.  
 



Ranka Liković: Kako će funkcionirati poslovanje Dječjeg vrtića ako će se na poziciji „Dječji 
vrtić“ sve smanjivati? Neće li biti prisiljeni da dignu cijenu boravka u vrtiću i kakva će biti 
reakcija roditelja na podizanje cijene? 
 
Stjepan Kovač: Dječji vrtić ima dovoljno sredstava za redovno poslovanje, ali krajem godine 
vjerojatno ćemo završiti sa minusom. 
 
Ranka Liković: Kakva je naplata vrtića od roditelja?  
 
Stjepan Kovač: Naplata ide. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Odluku i II. Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Čakovca za 2012. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog 
Odluke i II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012. jednoglasno upućuju 
Gradskom vijeću, na donošenje. 
 
 
TOČKA 2. 
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Čakovca za 2012. 
 
Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog 
Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012., 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
TOČKA 3. 
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Odluke o izmjenama i dopunama: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca 
za 2012., 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012., 
c) Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012., 
d) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012., 
e) Programa javnih potreba u športu za 2012., 
f) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012. 

 
„Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca 
za 2012., 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012., 
c) Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012., 
d) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012., 
e) Programa javnih potreba u športu za 2012., 
f)  Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012., jednoglasno upućuje 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
TOČKA 4.  
 



Predsjednik Odbora otvara raspravu. 
 
Stjepan Kovač: Savjet mladih ima u planu širiti skate park na košarkaško igralište? 
 
Slobodan Veinović: Tako je. Oni bi širili skate park na postojeće košarkaško igralište. O 
tome bi trebalo razgovarati sa Ekom-om.  
 
Stjepan Kovač: Savjet mladih je zainteresiran da im netko približi Europske fondove pa su 
se sjetili Čakre koja je predvidjela 15.000,00 kuna za edukaciju? 
 
Slobodan Veinović: Očekujemo da Čakra održi besplatno predavanje. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Program rada Savjeta mladih Grada Čakovca 
za 2013.  
 
Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog 
Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje. 
 
 
TOČKA 5.  
 
Predsjednik Odbora daje uvodno obrazloženje. 
 
Stjepan Kovač: Što se tiče ustrojstva Uprave Grada Čakovca, nema novog zapošljavanja. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 
ustrojstvu Uprave Grada Čakovca. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog  
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca, 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
TOČKA 6.  
 
Predsjednik Odbora daje uvodno obrazloženje. 
 
Stjepan Kovač: Sufinanciranje boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama 
plaća Ministarstvo. Roditeljima se smanjuje teret plaćanja za 100,00 kuna mjesečno. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 
načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim 
ustanovama. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s 
područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
TOČKA 7. 
 
Stjepan Kovač: Vijeće Mjesnog odbora Mačkovec u suradnji sa Komisijom za određivanje 
imena ulica i trgova novonastaloj ulici u Mačkovcu dao je ime „Put javora“? 
 
Slobodan Veinović: Nakon duže rasprave složili su se oko imena. 
 



Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Odluku o imenovanju ulice u Mačkovcu. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik Odbora konstatira da se prijedlog 
Odluke o o imenovanju ulice u Mačkovcu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Predsjednik Odbora zaključio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u 13:28 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/12-01/236     PREDSJEDNIK ODBORA  
URBROJ: 2109/02-04-12-04     ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
Čakovec, 11. prosinca 2012.      Stjepan Kovač, v.r. 
 
 


