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Z A P I S N I K 
 

sa 04. sjednice Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca, 
održane 10. prosinca 2013., s početkom u 08:00 sati u prostorijama  

Uprave Grada Čakovca 
 
NAZOČNI: Jurica Horvat – predsjednik Odbora 
  Damir Micek - član 
  Stjepan Vranović – član 

Mijo Vidić - član 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. - pročelnica UO za upravu 
Lidija Jaklin – pročelnica UO za financiranje 
Slobodan Veinović – pročelnik UO za društvene djelatnosti 
Marijana Pal – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju 
Dražen Barić – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo 
Ninoslav Šipoš – pročelnik UO za prostorno uređenje i gospodarstvo 

   
      
 Predsjednik Odbora otvorio je sjednicu Odbora za financije i proračun u 8:00 sati. 
Konstatira da je nazočna većina članova Odbora za financije i proračun te da Odbor ima 
kvorum.  

  
Predsjednik Odbora predlaže da se danas na Odboru raspravlja o točkama 1., 2., 3. 

a), 3. b), 3. c), 3. d), 3. e), 4. i 5.  dnevnog reda sa 05. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Čakovca. 

 
Za su glasovali svi članovi Odbora pa je usvojen sljedeći: 

 
 
D N E V N I    R E D 

 
1. Donošenje Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2013. Gradskom 

vijeću Grada Čakovca 

2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013. 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 

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. 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013. 

5. Davanje Prethodne suglasnosti na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2014. 

6. Razno: 

- Plan poslovanja za 2014.: 
a. GKP „Čakom“ d.o.o. 

b. GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec 

c. GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec 



 2 

d. „Čakra“ d.o.o. Čakovec 

- Planovi poslovanja za 2014.: 
a. Dječjeg vrtića Čakovca 

b. Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec 

c. Centra za kulturu Čakovec 

d. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 

 
TOČKA 1. Donošenje Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2013. 

Gradskom vijeću Grada Čakovca 

 
Pročelnica Lidija Jaklin daje uvodnu riječ.  
 
Lidija Jaklin: Ukupan iznos Proračuna morali smo smanjiti sa 155 tisuća na 105 tisuća kuna. 
Fond za zaštitu okoliša neće se posložiti do kraja godine. Posljedica toga je što su sve 
stavke već posložene. Možemo pojedinačno objasniti svaku stavku, međutim sve vam je 
navedeno i objašnjeno u obrazloženju. 
 
Stjepan Vranović: Zanima me zašto se određene donacije daju udrugama koje nisu na 
našem području? Znači, koje ne pripadaju u područje Grada Čakovca, kao što su npr. 
Mihaljevec, Pleškovec? 
 
Jurica Horvat: Ovdje razgovaramo samo za polugodišnji mandat. 
 
Stjepan Vranović: To je bilo 2012. godine. 
 
Lidija Jaklin: U tablici u Proračunu je i izvršenje donijeto 02. prosinca što dajemo uz 
rebalans, a ne uz Proračun. 
 
Damir Micek: Da li je planiran prihod od prodaje imovine? 
 
Lidija Jaklin: To nije nikakva tajna, imamo prihode od prodaje zemljišta Baptistima. 
 
 
Raspravi su sudjelovali Lidija Jaklin, Stjepan Vranović, Jurica Horvat i Damir Micek. 
 

Predsjednik Odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke i II. Izmjene i dopune 

Proračuna Grada Čakovca za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca. 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 

prijedlog Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2013. Gradskom 

vijeću Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 

donošenje. 

 
TOČKA 2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Čakovca za 2013. 

 

Jurica Horvat: Možemo reći da je sve usklađeno prema rebalansu. 
 
Lidija Jaklin: Nemamo proračunske rezerve. Godina je skoro pa gotova. 
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Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o 

izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013. 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 

prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013., 

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
 
TOČKA 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 

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. 

 
Jurica Horvat: Svi ovi programi usklađeni su sa rebalansom. 
 
 Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. 
 "Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2014. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2014. 
 "Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Čakovca za 2014. 
 "Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014. jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u sportu 
Grada Čakovca za 2014. 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014. jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u 
socijalnoj zaštiti za 2014. 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
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TOČKA 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju 

sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 

2013. 

 
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.  

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2014. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
  
TOČKA 5. Davanje Prethodne suglasnosti na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 

2014. 

Stjepan Vranović: Da li su dobivena decentralizirana sredstva za JVP? 

Damir Micek: Povećani udio u Proračunu na dobit….potporu izravnavanja.  

Lidija Jaklin: Ako. 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti na Plan 
rada i poslovanja JVP Čakovec za 2014. 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao da se 
prijedlog Prethodne suglasnosti na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2014., 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 

TOČKA 6. Razno: 

- Plan poslovanja za 2014.: 
e. GKP „Čakom“ d.o.o. 

f. GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec 

g. GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec 

h. „Čakra“ d.o.o. Čakovec 

- Planovi poslovanja za 2014.: 
e. Dječjeg vrtića Čakovca 

f. Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec 

g. Centra za kulturu Čakovec 

h. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 

 

Stjepan Vranović: Zašto Čakra i dalje dobiva potporu od Grada, ako će se sama financirati? 
 
Lidija Jaklin: Odgovor na to dat će vam politika. Mogu reći da je dozvoljeno povećanje. 
 
Jurica Horvat: Zatvoriti Čakru, u doba kad je sve okrenuto prema fondovskim sredstvima, 
bilo bi smiješno.  
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Stjepan Vranović: Konstatiram da su podaci koje sam dao za Stanorad u planu poslovanja 

za iduću godinu, smiješni. 

Damir Micek: A sredstva za Dječji vrtić se smanjuju za 2015. godinu? 
 
Slobodan Veinović: Zadnja rata nije plaćena pa smo prebacili na 2014. A za 2016. godinu 
je sve normalno. 
 
Lidija Jaklin: Dječji vrtić će ove godine će biti pozitivni kako sada stvari stoje. 
 

Predsjednik Odbora zaključio je sjednicu Odbora za financije i proračun u 08:35 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/299 
URBROJ: 2109/02-01-13-02 
Čakovec, 10. prosinca 2013. 
 
                                                                                       PREDSJEDNIK ODBORA 
                        Jurica Horvat., v.r. 
                                                                          
 


