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Z A P I S N I K 
 

s 19. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 8. prosinca 2011. u 
Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Kralja Tomislava 15, s početkom u 09.00 sati 

 
Stručni kolegij je otvorio Gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni 

zamjenici gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirao je 
da su kolegiju nazočni i novinari. 
 

Stručnom kolegiju su bili prisutni: predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca 
Gordan Vrbanec, ing. el., zamjenici gradonačelnika Grada Čakovca Zoran Vidović, 
prist. oec. i Veselin Biševac, mag. ing., pročelnici upravnih tijela Uprave Grada 
Čakovca: mr. sc. prava Dragica Kemeter, Lidija Jaklin, univ. spec. oec., Slobodan 
Veinović, mag. politologije, Nenad Hranilović, mag. oec., Antun Gjerapić, mag. ing. 
aedif., Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., 
Marijana Pal, mag. oec. te Ivica Pongrac, univ. spec. oec. 

Kolegiju su također prisustvovali: direktor GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec 
Andrej Gregorec, direktorica „Čakre“ d.o.o. Čakovec Marina Kolarić, mag. oec., 
ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Verica Rosić, ravnatelj Centra za 
kulturu Čakovec Ladislav Varga, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 
Ivan Krištofić i ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Ljiljana Križan. 
 

Uz materijale, članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija primili su: 
1. Izvod iz zapisnika sa 18. stručnog kolegija gradonačelnika 
2. Financijske planove poslovanja gradskih poduzeća za 2012. 

 a) GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec 
 b) „Čakra“ d.o.o. Čakovec 
 c) GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec 
 

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija na stol su dobili: 
- dopunu Dnevnog reda na način da se iza točke 3.e dodaje nova točka 3f koja 

glasi: 
„Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011“ 

- zamjenu materijala uz točku 4.b Dnevnog reda: „Upućivanje prijedloga 
Suglasnosti na plan poslovanja i financijski plan Knjižnice „Nikola Zrinski“ 
Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca 

 
Branko Šalamon: 
Evo ja predlažem da počnemo. Sad se osjećam, osjećam se kao opozicija jer mi 
svjetle v oči svijeće. Pa se nadam da bumo radili na tome da opoziciji više nikaj ne 
svijetli. Ja predlažem da počnemo s današnjom sjednicom kolegija. Dnevni red ste 
primili. Točaka je dosta. Sve je u svrhu uglavnom u svrhu priprema jer je zadnja 
sjednica Gradskog vijeća u ovoj godini. Vjerujem da ćemo sve ono što je 
interesantno za javnost, za kolegij i za pripremu sjednice Gradskog vijeća da ćemo i 
danas realizirati na najprihvatljiviji način. Predlažem da krenemo. Dakle pozdrav 
svima, kolegama iz gradskih ustanova i poduzeća, predstavnicima medija. Ima još 
ko? Nema. Onda nikom drugom ništa. Predlažem da počnemo sa dnevnim redom. 
 
 

Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
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D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 
2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama  
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 

Čakovca za 2011.  
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011. 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011. 
d) Programa javnih potreba u športu za 2011. 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2011. 
f) Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

4. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na planove poslovanja i financijske planove: 
a) Dječjeg vrtića Čakovec  
b) Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec  
c) Centra za kulturu Čakovec  
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec  
Gradskom vijeću Grada Čakovca 

5. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2011., Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

6. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u 
Gradu Čakovcu u 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

7. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne 
vodne građevine Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

8. Upućivanje prijedloga Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada 
Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

9. Upućivanje prijedloga Odluke o provođenju aktivnosti i Smjernica za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

10. Upućivanje Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2011. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  

11. Donošenje Plana nabave za 2012.  
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2011. 
13. Donošenje Plana prijma u službu za 2012. 
14. Donošenje Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u najam stana  
15. Upućivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana 

zaštite od požara i tehnološke eksplozije, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje 
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Točka 1.  
Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 
2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Branko Šalamon: 
Imamo prvu točku dnevnog reda, to je upućivanje prijedloga odluke o izmjenama 
odluke o 2. izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca za 2011. Vi znate da 
smo početkom godine donesli proračun onda kada smo usvojili završni račun za 
prethodnu godinu, kada smo u proračun ugradili minus koji smo ostvarili. Sada smo 
čekali maksimalno dugo da vidimo kakva će biti realizacija. Dobili ste pregled 
Sporazuma koji bi trebao u odnosu na pregled ideje kako proračun završiti za ovu 
godinu, da bi prihodna i rashodna strana trebala biti uravnotežena, uključujući i minus 
iz prethodne godine. Vidite da je to bitno smanjenje na proračun i bitno smanjenje na 
ono što smo imali prijašnjih godina. Ovakav prijedlog proračuna je izbalansiran na 
prihodovne i rashodne strane. Jasno da se može postavit pitanje da li će sva 
prihodovna strana biti realizirana. Ja vjerujem da hoće. Evo neposredno prije nego 
što sam došao na sjednicu javio mi se potencijalni investitor, kupac za zemljište koje 
je i na tragu onoga što smo mi predviđali jer je tu upisani kao prihod od prodaje 
nekretnina. Zbog toga sam pozitivno nastrojen da ćemo ovo izvršiti, u pregovorima 
smo i dogovorima za početak velike investicije u stambeno poslovnu zonu u Ivanovcu 
gdje bi u ovoj godini naplatili komunalni doprinos što je također na tragu onoga što 
cijelu godinu radimo i na tragu onoga što nam je interes, a to je da pokrenemo i 
gospodarstvo, da pokrenemo i investicijski ciklus i jasno da iz toga naplatimo ono što 
Grad oprihoduje, a u cilju zadovoljavanja interesa investitora, građana i svih onih koji 
od proračuna žive, ali i kraj proračuna. Dakle koji od toga ostvaruju nekakve prihode. 
Otvaram raspravu i pitanje dal treba nešto posebno dodati, oduzet ili ovakav tekst 
upućujem Vijeću.  
 
Lidija Jaklin: 
Ako mogu samo malo o formi. Znamo svi da je zakonska forma printati na trećoj 
razini konta. To ujedno znači da se dosta toga manje vidi. Dakle tu su dani prihodi do 
posljednje razine konta i prilično je to lijepo sve vidljivo. Obzirom da na Vijeće mora 
ići po zakonskoj formi, sad bi se samo trebali dogovoriti dal možda za Klubove 
vijećnika ili koga, da ide u toj detaljnoj formi, ali da se za Vijeće printa onak kak je po 
zakonu.  
 
Branko Šalamon:  
Gledajte… ja osobno sam legalista. Smatram da javni podaci moraju biti usklađeni sa 
zakonskom procedurom. Mislim da vijećnici su time što su izabrani u Gradsko vijeće 
dužni da se informiraju ako nešto treba. Međutim, kada smo god davali veliku širinu 
podataka to ništa nije mijenjalo niti u fazi donošenja, niti u fazi odlučivanja, niti u 
prijedlogu naročito opozicijskih vijećnika, na to da ćemo koristit. Da spustimo 
informaciju na ne znam, karikiram, na desetu razinu, prigovori bi bili isti, a prijedlogi bi 
bili dalje negativni. Dakle na Vijeće ide materijal kakav je u skladu s odlukama o 
našim obvezama prema informiranju. Možemo ovaj materijal koji je daleko širi dati 
Klubovima. Mi nemamo šta tajiti, nemamo šta skrivati, naši podaci su veoma javni, 
sve stoji na stranicama na internetu, a želja svih koji imaju potrebe nešto više znaju, 
može se ispuniti. Dakle, moj stav je, moj zaključak i moja odluka konačna je i treba 
biti da stavimo materijale koje smo obvezni poslati, a sve dodatne informacije mogu 
biti vidljive. Kad smo god davali previše informacija, nismo dobili nikakvi dodatni 
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odgovor kojim bi trebalo nešto kvalitativno mijenjati osim kritika koje nam upućuje 
opozicija zato što kritizira. Količina kritike nije adekvatna informacijama koje dobivaju, 
nego njihovim željama da se malo i poslikaju.  
 
Lidija Jaklin: 
Ako mogu samo rečenicu da ne ispadnem mistična jako. Znači, konkretno se radi o 
tome. Ako stavimo na taj zakonski nivo, onda se vide u jednom iznosu npr. prihodi iz 
proračuna. Kad stavim na niži nivo, onda se vidi pojedino iz kojeg ministarstva su koji 
novci došli i koji se planiraju doći. Znači u toj formi koja bude išla na Vijeće, ne vide 
se pojedinačno po ministarstvima, nego vidi se po fonu, po namjenama i to. U tome 
je ta razlika.  
 
Branko Šalamon: 
Dobro… ja nisam…. Meni je to… ajde da velimo radi javnosti. S jedne strane imamo 
informacije na prihodovnoj strani i na rashodnoj strani. U istom, u istoj veličini, u 
istom iznosu dal ima 4, 5 nivoa niže u informiranju, ne mijenja našu obavezu da 
odgovorimo zašto nismo dobili ono što smo planirali. Ne mijenja našu obavezu da 
novce koje smo dobili smo potrošili tamo gdje smo i planirali. Ako u to neko sumnja, 
može doć tražiti dokumentaciju. A da mi sada objašnjavamo sve detalje i da ono što 
smo radili cijelu godinu moramo dodatno još obrazlagati i pisati, a ako je 
zakonodavac reko da to nema potrebe zašto bi mi širili rasprave o bilo čemu. Tim 
više što je sve to transparentno, da se vidi i da se more videti. A često puta najviše 
žalim da se ti materijali koje se upućuje na Vijeće u pravilu ne čitaju, nego dok dođu 
na Vijeće, malo prolistaju da bi mogli kritički se osvrnuti na nešto što drukčije piše 
nego što je on uspio pročitati. Dakle, smatram da je naša obaveza da se držimo 
okvira koji nam je propisao zakon, a sve ostalo da dajemo informacije na upit ili 
prema potrebi. Gospodin predsjednik Vijeća. 
 
Gordan Vrbanec:  
Pa ja mislim da možemo primijeniti model kao što inače primjenjujemo kada su 
ovakve važne točke na Gradskom vijeću. Dakle proračun i rebalans su sigurno 
najvažnije točke o kojim raspravlja Gradsko vijeće, kod donošenja proračuna, plana 
za 2012., a isto će biti i kod ovog rebalansa. Dakle izvršene su konzultacije u vidu 
sastanka predsjednika Klubova vijećnika, svih Klubova vijećnika. Izvršena je sjednica 
Odbora za financije, dakle svi sudjeluju, a u tome sudjeluju i oporba i opozicija. Imaju 
prilike detaljniji uvid u svaku točku proračuna. Mislim da je to sasvim zadovoljavajuća 
forma, jer velika hrpa papira ne donosi kvaliteti rasprave. Nego upravo ove pripreme 
za sjednicu Gradskog vijeća koje su u vidu nekakvih pred sastanaka sa svim 
relevantnim subjektima koji sudjeluju u Gradskom vijeću. 
 
Branko Šalamon: 
Samo jedno pitanje koje će, radi mene, ono što mene malo ponekad ljuti. U postupku 
izrade Proračuna, svi koji su se željeli su se mogli uključiti. Da li na bilo koji upit, na 
svim komisijama stručne službe nisu dale odgovor. Uvijek smo dali odgovor. Dakle, 
dobili su informaciju, onda na sjednici Vijeća se postavljaju isto takva pitanja s istom 
argumentacijom kak da nismo nikome odgovorili. Da li sad potrebno da deset put 
ponavljamo jedno te isto da bi samo zbog toga, da bi netko mogo reći da je dobil 
informaciju ili vadimo nešto naprosto nije potrebno, što saziva napore, što saziva 
troškove, a nikakvog efekta iz toga ne. Zbog toga smatram da trebamo dati ono što je 
zakonom propisano, a sve ostalo se može dobiti ali nek ljudi pitaju. Evo… dakle tu 
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predlažem da stanemo. Dali smo javno obrazloženje na koji način da se ide u 
realizaciju materijala i ti materijali će biti upućeni Vijeću, moći će se raspravljati, a sve 
ostalo traži da ljudi pročitaju materijale i da pitaju što im nije jasno. Da li još netko želi 
nešto od kolegija reći. Ne. Ja predlažem da tu stanemo. I da takav materijal koji smo 
sada prodiskutirali uputim Vijeću na raspravu i donošenje.  
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
Prijedlog Odluke i II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 

2011., upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje, s time da će 
se cijele II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2011., za Gradsko 
vijeće Grada Čakovca, pripremiti na 3. konta.  
 
 
Točka 2. 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Branko Šalamon: 
Sljedeća točka dnevnog reda je Upućivanje prijedloga odluke o izmjenama odluke o 
izvršenju proračuna. Adekvatno proračunu je napravljena odluka o izvršenju 
proračuna pa je pitanje da li tu treba nešto intervenirati. U skladu je sa zakonskim 
okvirima. 
 
Lidija Jaklin: 
Samo da pojasnim, malo se baš ne vidi iz ove izmjene članka. Radi se o tome da se 
proračunska rezerva, proračunska zaliha planira sa nulom, pretpostavljamo da do 
kraja godine više neće biti tih potreba. Ne treba ju planirat.  
 
Branko Šalamon: 
Dobro. Hvala lijepo. Dakle i takvu odluku upućujem Vijeću na usvajanje.  
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 
2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 3. a 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Točka 3. b 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje 
 
Točka 3. c 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
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Točka 3. d 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u športu za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Točka 3. e 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u socijalnoj zaštiti za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje 
 
Točka 3. f 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana gradnje 
komunalnih vodnih građevina za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje 
 
Branko Šalamon: 
I sad imamo treću točku dnevnog reda, to je upućivanje prijedloga izmjene i dopuna 
različitih programa koji su vezani uz proračun. Usvojeni proračun diktira programe. 
Uvijek se postavlja pitanje, pa ga ponovno ja tu ističem kao problem. Šta je prije? Dal 
prije treba programe raditi ili proračun, mi smo se odlučili za ovakvi način rada. Dakle 
prvo proračun pa onda programi. Dakle svi programi od a do e dajem na raspravu, 
upućujem na Vijeće plus materijali koje ste danas dobili, a to je plan gradnje 
komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2011. zbog toga što smo 
predloženim proračunom intervenirali i u te materije pa je došlo do malih izmjena. 
Naravno  ima pitanja? Ako ne onda dajem sve te točke, dakle treću točku od a do e 
upućujem s ovom dopunom upućujem na usvajanje na Vijeće.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke: 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011., upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 

komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011., upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 

kulturi Grada Čakovca za 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 

športu za 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 

socijalnoj zaštiti za 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih 

vodnih građevina u 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
Točka 4. 
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na planove poslovanja i financijske planove: 

a) Dječjeg vrtića Čakovec  
b) Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec  
c) Centra za kulturu Čakovec  
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec  
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 
Gradskom vijeću Grada Čakovca 

 
Branko Šalamon: 
Imamo sljedeću točku dnevnog reda. To je upućivanje prijedloga suglasnosti na 
planove poslovanja i financijske planove gradskih ustanova i poduzeća. Materijale 
ste dobili, osim dodatnih materijala. To je izmjena u Knjižnici. Radi se o tome da je 
Knjižnica bila planirala samo 2012. a po zakonu mora biti unešena i trinaesta i 
četrnaesta. To je sada učinjeno pa je to, takav materijal će biti upućen Vijeću na 
usvajanje. Ja predlažem da idemo po redu. Dječji vrtić? Ima pitanja? Ne. Hvala.  
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke: 
Prijedlog Suglasnosti na prijedlog Proračuna za 2012. i projekciju 

Proračuna za 2013. i 2014., koje je na 193. sjednici održanoj 2. studenog 2011. i 
194. sjednici održanoj 30. studenog 2011., usvojilo Upravno vijeće Dječjeg 
vrtića Čakovec Odlukom KLASE: 003-06-01/11-193-01, URBROJ: 2109-73/11-02, 
i Odlukom KLASE: 003-06-01/11-194-02, URBROJ: 2109-73/11-02, upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca.  
 
Branko Šalamon: 
Knjižnica Nikola Zrinski? Reko sam, dal ima pitanja? Ne. Idemo dalje.  
 

Prijedlog Suglasnosti na Program rada i Financijski plan Knjižnice 
„Nikola Zrinski“ Čakovec za 2012., 2013. i 2014., a koji je usvojen na 3. sjednici 
Upravnog vijeća Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, održanoj 21. listopada 
2011., Odlukom br. 43-4/11, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
Branko Šalamon: 
Centar za kulturu Čakovec? Pitanja? Ne. Hvala.  
 

Prijedlog Suglasnosti na Plan i program rada Centra za kulturu Čakovec, 
Financijski plan – plan rashoda i izdataka za 2012. te projekciju za 2013. i 2014., 
koje je Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec, prihvatilo na svojoj 16. 
sjednici održanoj 1. prosinca 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca. 
 
Branko Šalamon: 
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Pučko otvoreno učilište? Ima pitanja? Ne. Molim? Mijenjate materijale? Ne trebate, 
Vijeću bute obrazlagali, meni ne trebate obrazložiti. Ja materijale takve vaše 
prihvaćam. Molim? Nekoga pošaljite. Stručni ljudi su to morali pročitati, ovi ne 
moraju. Njima će trebat dati informacije. Dalje… ja vam dam riječ ako hoćete govoriti 
ali… osjećate se zapostavljeno što nebrete govoriti kraj mene? Ne, od ovih koji su tu 
nebudu pitali, a kaj budu pitali na Vijeću, to ionak ja nebum zapamtil.  

Prijedlog Suglasnosti na Financijski plan i Program rada za 2012., a koje 
je Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, prihvatilo na svojoj 
sjednici održanoj 1. prosinca 2011., Odlukom KLASE:602-07/11-01, URBROJ: 
2109/01-11-11-103, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
Branko Šalamon: 
JVP. Tu bi se malo zadržo zbog toga što imamo nekih noviteta pa bi bilo dobro da 
ako ima pitanja da ih tu razjasnimo, iako te materijale ću ja uputiti na Vijeće kaj može 
biti nekakve rasprave. Moram reći da mi na Vijeću o vatrogascima dosta 
raspravljamo. Ušli smo u jedan postupak osiguranja dodatnih sredstava za JVP koja 
jasno donosi dosta noviteta. Ako se realizira onda ćemo dobiti  veća sredstva. Ako se 
ne realizira i dalje ćemo iz Gradskog proračuna mnogo izdvajati. Smatram da je moja 
obveza da učinim sve da povećam prihode JVP-a i smanjim izdvajanje iz gradskog 
proračuna za te potrebe. Moj jasni stav je da JVP zbog organizacije kako je 
postavljena ne smije trpiti u osnovnim dijelovima JVP. A to je plaća i primanja 
zaposlenika i tehnička opremljenost i osposobljenost ljudi da mogu intervenirati. To je 
minimum minimuma koje Grad želi i mora ostvariti. Dali ćemo taj teret podijeliti sa 
drugima, to sad radimo. Kak i kod porođaja, ostvarenje nečeg novoga tak i kod 
ovoga, ima jako puno kod nas babica, to je čitav niz općina i gradova koje se tu 
uključuju sa svojim problemima, sa svojim idejama. Ima dosta toga što je za većinu 
ljudi nepoznato pa onda oko toga ima i dodatnih pitanja. Svi su trebali napraviti nove 
procjene, svi su trebali napraviti, donositi odluke, pa to ide u fazu. Ma evo vi već 
znate, to ste primijetili da sada već to je četvrto vijeće na kojem ćemo raspravljati o 
novom ustroju i funkcioniranju JVP-a. Nešto ide ubrzanim tempom naprosto zbog 
toga što nismo samo mi ti koji to moramo raditi, nego se moramo oslanjati na stručne 
ustanove i institucije koje nam moraju raditi papire. Međutim do sad smo sve u 
zakonskim rokovima i ovo što smo rekli učinili. Zato i ovaj materijal ste dobili malo 
kasnije, ali za Vijeće mora ići. I zato sam htio da se tu malo zadržimo da i kolege koje 
nisu uspjeli do sad o tome sa mnom raspravljati, ali i za medije naprosto zbog toga 
što je to od interesa za veće područje, nego što je Grad Čakovec. Znate da nisu u 
JVP Grada, JVP Čakovec ne samo Grada uključene većine općine i gradova sa 
područja Međimurja neke još nisu mogle biti uključene zbog problema udaljenosti i 
brzine dolaska, ali na taj način rješavamo sprječavanje opasnosti od požara, 
ugrožavanja imovine i ljudi i to je zadatak koji ćemo sigurno obavljati usprkos tome 
što neke stvari moramo stalno opetovati, ponavljati. U jednom prijašnjem sazivu, i ja 
zbog Vijeća i ljudi koji su oko JVP-a se okupljali, to nismo uspjeli. Malo promjenom 
ljudi, malo promjene okolnosti, malo upornosti i zapovjednika, ali ja mogu reći i mene, 
došli smo do toga da imamo šanse nešto realizirati. Milijun, milijun i pol kuna koliko bi 
mogli dobiti više nije za odbaciti. I zato je moje nastojanje je da i preko reda, i ne 
držeći se često puta dugotrajne procedure nešto rješavamo. Evo ja vam se 
zahvaljujem na tome što to razumijete, zahvaljujem se na tome da tako onda nešto i 
brže se mora napraviti, ali naprosto cilj koji smo si postavili mora biti što prije 
ostvaren. Znate da je država na privremenom financiranju, znači da mi moramo što 
prije državi dati zahtjev da u proračunu za 2012. uđe drugačiji omjer financiranja JVP 
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u Međimurju. Dal tu ima kakvih pitanja? Ako ne onda takav prijedlog koji ste dobili na 
stol šaljemo Vijeću na usvajanje. Idemo dalje… time smo iscrpili sve podtočke četvrte 
točke dnevnog reda.  
 

Prijedlog Prethodne suglasnosti na Plan rada Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovec i Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, za 
2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 

Prijedlog Prethodne suglasnosti na Plan rada Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovec i Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, za 
2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
 
Točka 15. 
Upućivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana 
zaštite od požara i tehnološke eksplozije, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje 
 
Branko Šalamon: 
Imamo tu otraga još jedamput vatrogasce ne? Ne, ja bi htel da to rešimo da možemo 
dati zapovjedniku voljno, netko treba i raditi ne? Točka petnaest… imamo ovako.. 
upućivanje procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te plan zaštite od 
požara i tehnoloških eksplozija Gradskom vijeću na usvajanje. Dakle ti su materijali 
došli na CD-u. ti materijali su isto možda malo… možete ići…ne ne, možete. Ako 
želite morete i ostat. Nije da vas teram. Ono kad sam reko da neko treba i raditi 
nisam mislio na vas. Dakle, to ste dobili na CD-u i malo ste možda dobili prerano da 
sve pogledate ali to je isto na tragu onoga što sam rekao. Dal tu ima kakvih pitanja? 
Ako nema, onda i tu točku, donosim odluku da se uputi Vijeću na usvajanje. Ja se 
svim predstavnicima ustanova zahvaljujem i pozdravljam ih i možemo ići dalje. Mogu 
ostati, mogu otići. Za Vijeće ćemo morati malo detaljnije dati odgovor.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije i Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec, 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
 
Točka 5.  
Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2011., Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Branko Šalamon: 
Točka pet, upućivanje prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću. Mi smo to govorili. Za rebalans za proračun 
za 2012. smo to rekli da smo osigurali sredstva da bez takve odluke ne može biti. 
Sad to unosimo u rebalans. Jer ako to ne donesemo, a ljudima naplatimo može doći 
do toga da bude nas pojedine stranke tužile jer nemaju od čega raditi. Ne znam od 
čega su radile ovih… vidimo kakvi su rezultati na izborima bili. Dal tu ima kakvih 
pitanja? Ako ne onda takav prijedlog upućujem Vijeću na usvajanje. 
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2011., upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 6.  
Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina 
u Gradu Čakovcu u 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Branko Šalamon: 
Imamo šestu točku, upućivanje prijedloga odluke o načinu financiranja Vijeća 
nacionalnih manjina. Također je to. Bez odluke im ne možemo osigurati sredstva. 
Planiramo im ukupno dati po dva osnova, 2000 kn da mogu i oni malo djelovati. 
Također, dal tu ima kakvih pitanja? Ne. Takav prijedlog upućujem Vijeću na 
usvajanje.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine 

u Gradu Čakovcu u 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
 
Točka 7. 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne 
vodne građevine Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Branko Šalamon: 
Sedma točka, upućivanje prijedloga odluke o izmjenama odluka priključenja na 
komunalne vodne građevine Gradskom vijeću na usvajanje. Tu moram sa velikom 
žalošću konstatirati i izreći da se po toj točci vidi koliko centralna vlast razmišlja o 
lokalnoj zajednici. Do sada smo po tom kriteriju za priključenje na vodovod i 
kanalizaciju naplaćivali 4, odnosno pet tisuća kuna. U pravilu cijena tih investicija 
nadmašuje izvore financiranja, a Grad iz drugih izvora to mora plaćati jer građani s 
opravdanjem traže da se standard maksimalno zadrži. U ovom slučaju je centralna 
vlast donesla odluku u interesu građana. Njima će biti jeftinije. Ali nije rekla iz kojih 
izvora će to lokalna zajednica namaći sredstva koja je na taj način naplaćivala i 
ulagala u tu infrastrukturu. Nama je to za više od 50% manje prihoda bu nam ostalo 
nego što smo imali do sada. I mi moramo to prihvatit, ne možemo reći puj puj 
nećemo. Moramo stimulirati ljude da se priključuju, međutim škare takvih odluka režu 
granu na kojem je kompletna lokalna samouprava. I to dakle ja se ljutim, žalim 
ogorčen sam na situaciju jer mi je… lokalna zajednica tjera se da nešto radi, da ulaže 
u infrastrukturu, stalno se proziva da lokalna zajednica je ta koja je teret ovoga 
društva, ove države, a u nadležnosti lokalne samouprave da ulaže u komunalnu 
infrastrukturu a nigdje ne piše otkud to može financirati. Grad Čakovec nema drugih 
sredstava, nego što može kao Robin Hood uzeti građanima. Da li direktno ili preko 
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države, ali nema drugih sredstava. Veliki broj interesa da se otvaraju nove 
građevinske zone da se one opremaju nas dovode u ovu situaciju u kojoj jesmo. 
Imamo premalo novaca. Mi ćemo takvu odluku donijeti, izmijeniti odluku našu. 
Međutim ogorčenje zbog toga neće biti manje. I zato ja posebno to ističem, naprosto 
zbog toga što u svim dosadašnjim olakšavanjima života građana to je išlo na teret 
lokalne zajednice. A u svim otežavanjima prema građanima ide u korist centralne 
države. PDV se povećao za jedan posto, mi od toga nemamo koristi. Bio je uveden 
krizni porez, lokalna zajednica nije imala od toga koristi. Lokalna zajednica se stavlja 
na teret nove obaveze od JVP, od školstva, od ŽUC-a što će također izazivati kod 
gradskog proračuna povećane troškove, a niko ne govori o prihodima. Zato sam ja 
malo ogorčen, tu sam si dao da to kažem. Naprosto zbog toga što će građani i dalje 
imati istu količinu traženja izvršenja naših obaveza, a mi nećemo imati sredstva. 
Dakle, ponovno smo u nekakvim škarama,ovoga,  državnih, odnosno odluka koja 
sigurno idu na korist građana ali ne ide u posredno građanima štete,  jer će  im morat 
tu na neki drugi način. Dakle, upućujem takav prijedlog izmjene odluke Gradskom 
vijeću na usvajanje, naprosto to je ja bi rekao naša zakonska obaveza da se 
moramo… do kraja uskladiti dokumente sa državnom odlukom. Ima pitanja, 
primjedbi? Nema. Zahvaljujem. Idemo dalje.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne 

vodne građevine, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
 
Točka 8.  
Upućivanje prijedloga Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada 
Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Branko Šalamon: 
Osma točka, upućivanje prijedloga odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu 
Grada Čakovca Gradskom vijeću na donošenje. Dakle, odluka o raspolaganju 
nekretninama je tema koju smo dobili kao nekakvu primjedbu državne revizije. Sad to 
reguliramo. Ništa se bitno neće promijeniti u našim postupcima, međutim to smo 
stavili na papir i sad ćemo mahati. Mi pravila imamo, odluku imamo, evo sad smo 
puno bolji i to ljepše radimo dok je to napisano na papir. Dal tu ima kakvih pitanja? 
Ako ne onda upućujem Vijeću na usvajanje. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada 

Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 9. 
Upućivanje prijedloga Odluke o provođenju aktivnosti i Smjernica za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Branko Šalamon: 
Deveta točka dnevnog reda, upućivanje prijedloga odluke o provođenju aktivnosti i 
smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
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Čakovca. To je također naša stalna obveza da se usklađujemo, da radimo, a onda 
kad dođe stvarna situacija budemo se razbežali i onda bumo planove stavili v koš ili 
nebumo znali de su zaključani. Jer tam devedesetih kad se došlo u situaciju da 
trebamo nešto raditi, su došli neki novi klinci i radili su čist po svojemu, papire koje je 
netko usvajal su hitili v koš ili ih skrivali da ih neprijatelj ne najde. Tak bude i tu. Ali 
nema veze to je zakonska obveza i to ćemo napraviti. Ima pitanja? Ako nema, onda 
to upućujem Vijeću na usvajanje.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Prijedlog Odluke o razmatranju stanja zaštite i spašavanja Stožera 

zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca te 
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 10. 
Upućivanje Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2011. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje 
 
Branko Šalamon: 
Deseta točka dnevnog reda, upućivanje godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih za 
2011. Vi znate da, to smo već govorili da se mijenja novi saziv mladih. Izvješće su 
napravili stariji, izvješće nije obilno, ali znamo ali znamo koliko je ovo Vijeće mladih 
bilo aktivno, čak smo uspjeli zajedno sa njima ili oni zajedno sa nama realizirati 
program koji su si zacrtali. Ja vjerujem da će na tragu toga i novo Vijeće koje će biti 
izabrano nastaviti sa uobličavanjem pitanja od interesa za mlade. Dakle, to izvješće 
upućujemo Gradskom vijeću. Dal tu ima kakvih pitanja? Ne. Donosim odluku.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:    
Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čakovca u 2011., prihvaćeno na 12. 

sjednici Savjeta mladih Grada Čakovca, održanoj 5. prosinca 2011., upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
 
Točka 11. 
Donošenje Plana nabave za 2012. 
 
Branko Šalamon: 
Jedanaesta točka dnevnog reda, to je donošenja Plana nabave za 2012. godinu. 
Plan nabave je također dokumenat kojega moramo imati. On je učinjen, dobili ste u 
tekstu. Da li ima na njega primjedbe? Ako nema, onda takav plan nabave donosim. 
Dakle ja odlučujem o njemu. Ne trebamo ga upućivati na Vijeće, jedna točka manje 
za Gradsko vijeće, gospodine predsjedniče, evo radimo na tome. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio Plan nabave za 2012. 
 

 
Točka 12.  
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2011. 
 
Branko Šalamon: 
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Dvanaesta točka dnevnog reda, donošenje odluke o izmjenama i dopunama Plana 
nabave za 2012. također moramo izmijeniti jer smo izmijenili proračun pa onda 
moramo se s tim uskladiti i to donositi. Takav plan….Pitam dal ima primjedbe? 
Nema. Onda ga donosim. 

Bez rasprave gradonačelnik je donio  Odluku o izmjenama i dopunama  
Plana nabave za 2011. 

 
 
Točka 13. 
 
Donošenje Plana prijma u službu za 2012. 
 
Branko Šalamon: 
Idemo na trinaestu točku. Ja predlažem da trinaestu točku preskačemo, vele da je 
trinaesta nesretna. Pa onda predlažem da se piše dvanaesta pa četrnaesta. Ne 
znam dal bude ko primijetil da nema jedne točke, da smo je preskočili. Idemo  dalje… 
donošenje plana prijma u službu za 2012. godinu. Ja u prvom naletu sam reko da to 
ne trebamo je ne želim nikoga primiti, a želim neke otpustiti. Ali zakonska procedura 
je takva. Dobit ćemo neke ljude iz ŽUC-a. Mi imamo zakonsku obavezu da kod 
planiranja zapošljavanja planiramo i invalide i nacionale manjine. Sve nam piše da 
moramo, a dok zaposlimo nekoga, onda pitaju zakaj smo zaposlili. Dakle to je plan 
koji je obveza da ga imamo, koji moramo dokumenat donijeti, a pitanje koliko ćemo 
uspjet od toga realizirati. Dal tu ima kakvih pitanja? Prijedloga? Ne. Onda takav plan 
donosim. Evo ga. Pak bum kriv. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio Plan prijma u službu za 2012. 
 
 
 
Točka 14. 
 
Donošenje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u najam stana 
 
Branko Šalamon: 
Idemo dalje, četrnaesta točka dnevnog reda, donošenje zaključka o raspisivanju 
javnog natječaja za davanje u najam stana. Stan je? Molim vas. Koji stan je to?  
 
Dragica Kemeter:  
Znači objavljuje se natječaj za davanje u najam jednosobnog stana koji je u 
vlasništvu Grada Čakovca. Suteren, površine 34 metara kvadratnih. Vukovarska 7. 
 
Branko Šalamon: 
To je tam di je on plavi podrum. Pustimo unutra ljude, namestimo čovječje ribice jer 
smo ovom stanaru koji je bil u stanu, svake godine kupovali novi namještaj jer je bil 
poplavljen. Treba raspisati natječaj, treba ga dati u najam.  
Evo, donosim odluku da se raspiše natječaj.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio  
Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u najam stana 

 
Branko Šalamon: 
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Time smo iscrpili predloženi dnevni red. Ja svima zahvaljujem na pažnji, na trudu da 
tako skladno završimo današnju sjednicu. Evo, Vijeće je sljedeći tjedan u četvrtak. 
Petnaestoga. Gradska poduzeća odazvati se na Vijeće. Ne treba ih posebno zvati. U 
okviru aktualnog sata. Zahvaljujem na pažnji također.  
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 9.38 sati.  

 
 
KLASA: 021-05/11-01/217 
URBROJ: 2109/2-01-11-02 
Čakovec, 08. prosinac 2011. 
 
 
              PROČELNIK                 GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.        Branko Šalamon 
 


