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Z A P I S N I K 
sa 6. sjednice Odbora za društvene djelatnosti 

održane 15. listopada 2018., u 08:00 sati  
u vijećnici Uprave Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec 

 
Sjednici su nazočni:   
1. Dejan Tomašić, član 
2. Mirjana Bistrović, članica 
3. Emina Miri, članica 
4. Josip Varga, član 

 
 
Dejan Tomašić: Materijale za sjednicu ste dobili svi. Konstatiram da nas je nazočno 4 
od 5 članova. Sve odluke i zaključci će biti pravovaljani. S nama je i pročelnik Vugrinec, 
Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove. Predlažem da krenemo 
po točkama dnevnog reda.  

DNEVNI RED 
 

1. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 
2018., u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti 

2. Prijedlog Odluke o osiguranju prostora za socijalne potrebe 
 
Dejan Tomašić: Otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Nema nitko 
primjedbe? Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje predloženi dnevni red.  

    Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Dnevni red. 

 
Točka 1.  Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. 
lipnja 2018., u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti 
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
David Vugrinec: Vidite da je izvršenje što se tiče društvenih djelatnosti blizu 50%, a to 
je nekako u skladu s polovicom godine. Nadamo se i vjerujem da će do kraja godine, 
obračunskog razdoblja više-manje sve što je bilo planirano biti i realizirano. 

Dejan Tomašić: Nadovezao bih se na gospodina Davida. Vidimo da je bilo dobro 
isplanirano, 48% je realizacija. Znači da je balansirano, da se vodilo računa o tome da 
bude proračun u skladu s planom što je za svaku pohvalu i nadam se da sve i dalje ide 
svojim tokom, da nema nekih većih odstupanja.  

  Bez rasprave, Dejan Tomašić dao je na glasovanje Polugodišnje 
izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2018., u dijelu koji se 
odnosi na društvene djelatnosti 
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  "Za" su glasovala 4 člana Odbora, 0 je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa je 
predsjednik Odbora konstatirao da se Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna 
Grada Čakovca do 30. lipnja 2018., u dijelu koji se odnosi na društvene 
djelatnosti, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 2. Prijedlog Odluke o osiguranju prostora za socijalne potrebe 
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
David Vugrinec: Na pretposljednoj sjednici Gradsko vijeće donijelo je Odluku o 
kupovini prostora koji je bio u vlasništvu Međimurskih voda, u kojima se nalazila njihova 
operativa. Taj je natječaj namijenjen za nešto što zovemo Centrom za beskućnike u 
širom smislu. Tu bi bilo osigurano još nekoliko socijalnih funkcija koje Grad Čakovec ili 
ima obveze po zakonu osigurati svojim građanima ili ih želi jer smatra da proračunski 
korisnici, građani takve stvari trebaju financirati ili sufinancirati. Rekli smo tada da ćemo 
se javiti na natječaj koje će raspisati Ministarstvo demografije, mladih, socijalne politike i 
obitelji. On se trebao  raspisati 1. srpnja, pa 1. rujna sada je rok 15.10. no prema svemu 
sudeći, on će biti pomaknut. Bez obzira na to, prema njemu, uvjetima koji će biti gore, 
onaj tko će se baviti tim uslugama, mora imati osiguran prostor, da li u svojem 
vlasništvu ili u  najmu. Pošto je taj natječaj za socijalne usluge koje mi namjeravamo 
prijaviti, na njega se neće moći javiti jedinice lokalne samouprave kao osnivači… Mi 
smo se dogovorili sa Gradskim društvom Crvenog križa Čakovec koji također ima 
nekakve javne funkcije, da on bude nositelj toga projekta. Ovom Odlukom, koju 
predlažemo Gradskom vijeću da usvoji, izbjegavamo natječaj  za najam prostora na koji 
bi se mogao javiti bilo tko, gdje bi mi bili uvjetno rečeno obvezni preuzeti onoga tko daje 
javnu ponudu. Pošto mi na tom prostoru namjeravamo razvijati socijalne usluge, u 
Zakonu postoji mogućnost da se ako se strogo definira posao odnosno djelatnost koja 
će se tamo obavljati, a to su socijalne funkcije, da se taj natječaj može izbjeći i prostor 
direktno dodijeliti. Ukratko je to to. 

Mirjana Bistrović: Da li grad ima možda kakve evidencije o broju socijalnih slučajeva u 
Čakovcu i koji su to smještajni kapaciteti? Koliko bi ljudi tamo moglo biti smješteno?  

David Vugrinec: Broj korisnika odnosno ljudi koji su u nekakvoj teškoj financijskoj 
situaciji je relativno varijabilan. Ono mjerilo koje mi imamo to su primatelji zajamčene 
minimalne naknade, njihov broj varira od 270 do 140 iz mjeseca u mjesec. Veliki je broj 
pripadnika romske nacionalne manjine koji nama možda iskrivljavaju situaciju. Ovo je 
centar za beskućnike, prema nekakvim izračunima koje smo mi radili, mi imamo potrebe 
za 20-tak smještajnih jedinica, kreveta tijekom cijele godine. Nekad će oni biti zauzeti u 
potpunom kapacitetu, nekad u manjoj mjeri. U tom Centru za beskućnike bi se smjestile 
osobe koje zbog nekih razloga nemaju gdje živjeti, da li je možda beskućništvo  njihov 
životni izbor, da li su ti ljudi ostali zbog ovrha  ili drugog razloga zbog stana, djeca, mladi 
koji izlaze iz udomiteljstva, s 18 godina oni nemaju kamo. Tu su osobe koje dolaze iz 
primjerice zatvora koje također nemaju smještaja. Centar za beskućnike je kako je to 
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predviđeno zakonom, privremena mjera, ne može se koristiti unedogled, nego nekoliko 
mjeseci, dok se ta osoba koja se našla u takvoj situaciji ne snađe. U prosjeku, mi 
računamo da ćemo imati, prema podacima Centra za socijalnu skrb 20-tak takvih 
osoba, jedinica tijekom godine. Koliko će biti osoba… Nadamo se da će ih biti čim 
manje.  

Mirjana Bistrović:  Da li je to cjelodnevni smještaj ili samo prenočište?  

David Vugrinec: Koncipirano je kao prenoćište, naravno mi nećemo ljude tjerati van, 
oni će tamo moći biti, pogotovo  u situaciji ekstremnih vremenskih uvjeta. Mi na tom 
prostoru namjeravamo urediti i prostore za pučku kuhinji. Oni bi se mogli tamo hraniti i 
dobiti topli obrok. Isto tako određeni dio prostora, prenamijeniti će se u učionice, 
odnosno prostore za radionice, gdje će se ti ljudi moći ponovno socijalizirati, naučiti se 
nekakvim novim vještinama, da se uključe u tržište rada.  

Emina Miri: Zanima me, nije mi do kraja jasno…Mi dajemo to Crvenom križu, a 
sredstva osigurava Grad? 

David Vugrinec: Koja sredstva? 

Emina Miri: Sredstva za financiranje toga svega. Tko će dati djelatnike koji će raditi? 
Vjerojatno će tamo raditi netko tko će brinuti o tim ljudima. Da li su to djelatnici Crvenog 
križa ili volonteri? Ili će Grad zapošljavati? 

David Vugrinec: Po prvi puta ovakvi projekti financiraju se sredstvima europskog. 
fonda za potrebite građane. Prvi put je natječaj u RH raspisan, koji omogućuje i 
građevinske radove, međutim jedinice lokalne samouprave ne mogu biti nositelji. Sve 
jedinice lokalne samouprave imaju zakonom određene obveze i što moraju financirati. 
Mi smještaj beskućnika financiramo primjerice u ekstremnim vremenskim uvjetima, dok 
nastupi velika temperatura, veća od – 20, mi sve osobe koje su na ulici, koje nemaju 
krov nad glavom, smještamo za sada u Dom za psihički oboljele osobe u Orehovici. To 
naravno nije nekako prihvatljivo rješenje. Natječaj koji će biti raspisan, omogućuje 
maksimalan iznos od 20 milijuna kuna koji se može dobiti. Jako malo jedinica lokalne 
samouprave namjerava to na ovaj način riješiti. Mi se opravdano nadamo i vjerujemo da 
ćemo sav traženi novac dobiti. Mi ćemo taj prostor urediti. Natječaj predviđa u jednom 
vremenskom roku i financiranje djelatnosti tamo. Tamo će se naravno zaposliti osobe, 
mi ćemo onda europski novac i naš novac staviti na kup i financirati. Siguran sam da će 
projekat i prema onome što su govorili, na danima regionalnog razvoja, u programiranju, 
biti će i isti prioriteti. To znači da će u narednom razdoblju, od 2021. do 2027. biti 
financirani u RH i ovakvi projekti koji idu. Znači, u nekakvoj idealnoj situaciji, gradski 
proračun ovo što se javljamo je 100% sufinanciranje, tako je predviđeno, to nas ne bi 
trebalo stajati ništa. Međutim mi, ponavljam, imamo zakonske obveze takve stvari 
financirati i već imamo rezervirana sredstva za takve namjene. Od smještaja pučke 
kuhinje, edukacije, to su sve projekti koji se parcijalno provode na području Grada 
Čakovca. Prema onome što sam ja računao koštaju nekih 300 tisuća kuna na godinu. 
Već sada. 
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Emina Miri: To znači eventualno i potrebne djelatnike osigurava Grad?  

David Vugrinec: Još nismo definirali na koji način će taj centar biti formiran, hoće li on 
biti ustanova, hoće li on biti dio Crvenog križa. Ono s čim se mi javljamo sada, Crveni 
križ će zapošljavati preko projekta ljude na određeno vremensko razdoblje. Ja mislim da 
će biti dvije godine. Govorim vam to zato što se uvjeti natječaja mijenjaju. Taj natječaj 
se prvi put provodi. Morao je biti raspisan 1. srpnja, pa  1. rujna, sad je 15.10. Imamo 
indicije da će ponovno taj rok biti prolongiran, međutim on će se u nekakvo dogledno 
vrijeme, do kraja godine vjerojatno, raspisati. To je prvi put da se takvo nešto provodi u 
RH. Još država da tak velimo nije previše iskusna. Sluša stanje na terenu. Savjetovanje 
je stalno otvoreno. Kako će to biti u budućnosti ne znam. Hoćemo li mi kao grad 
Čakovec ili u suradnji sa Županijom ili nekim trećim, osnivati neku javnu ustanovu, ja bih 
to ostavio za nekakvu budućnost. Svrha ovoga je da mi to obnovimo europskim, 
izgradimo, europskim sredstvima, da krenemo u realizaciju toga financiranjem potpuno 
izvana. Da gradski proračun ne stoji ništa. Što ćemo kasnije napraviti, vidjeti ćemo kakvi 
će biti uvjeti. 

Mirjana Bistrović: U Varaždinu postoji isto jedno prihvatilište za beskućnike pa možda 
bi bilo dobro i s njima komunicirati na koji način oni to rješavaju. Možda bi nam nekakva 
njihova iskustva možda mogla koristiti.  

David Vugrinec: Naravno komuniciramo ne samo sa varaždinskim koje je jedno od 
boljih u RH, nego i sa zagrebačkim i ostalim u RH. Prikupljamo sva iskustva koja imaju i 
vjerujem da ćemo što se tiče Čakovca, naći najbolje rješenje. To je da mi to riješimo 
vanjskim, europskim  novcima. Varaždinci nisu imali tu priliku. Mislim da bi mi morali da 
tako velim, bolje proći.  

Dejan Tomašić: Meni je ostalo samo za konstatirati da smo opet prvi, Grad Čakovec  u 
nečemu, da se prvi javljamo na natječaj, da ćemo osigurati sredstva što je za svaku 
pohvalu i koristim ovu priliku da čestitam gradskoj upravi, svim zaposlenicima grada, na 
čelu sa gradonačelnikom i zamjenicima što prate ove natječaje i što smo prvi, što ćemo 
dobiti sredstva i voditi brigu o najugroženijima ljudima koji su na području Grada 
Čakovca. Nadam se da će ih biti što manje, da će imati u centru sve ono što je 
potrebito, a da će se što manje koristiti. Da ga imamo, ali da ljudi u centru bude što 
manje.  

Josip Varga: Nije se Grad prvi prijavio jer natječaj još nije raspisan ako ste slušali 
pročelnika. Tko će se prvi prijaviti, tek će se vidjeti. I tko će dobiti novce.  

Dejan Tomašić: Mislio sam na jedan od prvih.  

David Vugrinec: Gospodin Varga ima pravo, natječaj je u malo širem smislu, neće se 
javljati samo za centre za beskućnike nego i za socijalne usluge u zajednici, 300 
milijuna kuna će biti namijenjeno za takve potrebe. U Međimurskoj županiji će se još 
neke institucije javiti, ali za nekakve druge usluge. Takvih centara koji su spremni za 
priliku kakvu Čakovec ima. Ja se nadam da ćemo biti među prvima. Vidite da još 



5 
 

nemamo ni svu dokumentaciju. Siguran sam da su možda neki i malo ispred, ali većina 
njih koji se namjeravaju prijaviti prema onome što razgovaramo sa njima su malo iza 
nas. Natječaj će biti otvoren prema indicijama, tako dugo dok bude raspoloživih 
sredstava, tako da neće biti ograničen vremenski rok. Nismo u nekakvoj žurbi. Bolje je 
da se među prvima javimo, u svakom slučaju. 

 
 Dejan Tomašić dao je na glasovanje prijedlog Odluke o osiguranju prostora za 
socijalne potrebe 
 
"Za" su glasovala 4 člana Odbora, 0 je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa je 
predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog Odluke o osiguranju prostora za 
socijalne potrebe, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
  
 
Sjednica je završila u 08 sati i 22 minuta. 
 
KLASA: 021-06/18-01/26 
UBROJ: 2109/2-04-18-04 
Čakovec, 15. listopad 2018. 
 
              PREDSJEDNIK  
                                Dejan Tomašić,v.r. 
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