
RB ZADAĆE NOSITELJ ROKOVI SURAĐUJU

1.

Izrada izviješća, prijedloga i obrazloženja vezana uz 
Proračun Grada Čakovca i pratećih dokumenata vezanih 
uz djelokrug rada Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti Grada Čakovca (programi javnih potreba)

svi službenici Upravnog odjela kontinuirano gradonačelnica, svi upravni odjeli

2.
Provedba Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba 
u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca i 
mjesnoj samoupravi u 2023. godini

svi službenici Upravnog odjela siječanj, veljača ustanove, tvtke, NGO, vijeća mjesnih odbora

3.
Provedba Javnog poziva za izdavanje knjiga u biblioteci 
"Insula" Grada Čakovca u 2023. godini

pročelnik veljača-studeni
Komisija za nakladničku djelatnost Grada Čakovca, 

Knjižnica "Nikola Zrinski", autori

4.
Provedba Javnog poziva za odabir najboljeg projekta za 
mlade na području Grada Čakovca u 2023. godini

svi službenici Upravnog odjela travanj-lipanj
Savjet za mlade Grada Čakovca, osnovne i srednje 

škole, NGO

5.
Provedba javnog poziva za odabir najboljeg projekta za 
praticipativno odlučivanje na području Grada Čakovca u 
2024. godini

svi službenici Upravnog odjela kolovoz-listopad građani Grada Čakovca

6.
Priprema i provedba javnog poziva za zadovljavanje 
potreba u kulturi na području Grada Čakovca i mjesnoj 
samoupravi u 2024. godini

pročelnik kolovoz-listopad
ustanove i tvrtke u kulturi, Kulturno vijeće Grada 

Čakovca, NGO

7.
Priprema Javnog poziva za zadovoljavanje javnih potreba 
u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca i 
mjesnoj samoupravi u 2024. godini

svi službenici Upravnog odjela listopad-prosinac ustanove, tvtke, NGO, vijeća mjesnih odbora

8. Izrada  Odluke o sufinanciranju boravka djece u 
predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca

pročelnik, viši savjetnik za predškolski 
odgoj i stipendije

ožujak-svibanj
ustanove predškolskog odgoja, Upravni odjel za 

upravu

9. Izrada Odluke o ekonomskoj cijeni boravka djece u 
predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca

pročelnik, viši savjetnik za predškolski 
odgoj i stipendije

ožujak-svibanj
ustanove predškolskog odgoja, Upravni odjel za 

upravu

10. Izrada Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja 
studenata s područja Grada Čakovca

pročelnik, viši savjetnik za predškolski 
odgoj i stipendije

rujan Upravni odjel za upravu

11. Izrada Odluke o isplati uskrsnice umirovljenicima i 
primateljima osobne invalidnine

pročelnik, viši savjetnik za socijalnu skrb veljača Upravni odjel za financiranje 

PLAN RADA UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA ČAKOVCA U 2023. GODINI



12. Izrada Odluke o isplati božićnice umirovljenicima i 
primateljima osobne invalidnine

pročelnik, viši savjetnik za socijalnu skrb studeni Upravni odjel za financiranje 

13. Izrada Odluke o kupnju drugih obrazovnih sredstava za 
učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca

pročelnik, voditelj odsjeka za društvene 
poslove

lipanj Upravni odjel za financiranje 

14. Izrada Odluke o financiranju produženog boravka u 
osnovnim školama na području Grada Čakovca

pročelnik, voditelj odsjeka za društvene 
poslove

svibanj Upravni odjel za financiranje 

15.
Prijava na ESF natječaj za osiguravanje pomoćnika u 
nastavi u osnovnim školama na području Grada Čakovca 
za školsku godinu 2023./2024.

 voditelj odsjeka za društvene poslove lipanj osnovnoškolske ustanove, GRA "ČAKRA"

16.
Prijava na ESF natječaj za osiguravanje pomoćnika u 
nastavi u predškolskim ustanovama  na području Grada 
Čakovca za pedagošku godinu 2023./2024.

 voditelj odsjeka za društvene poslove lipanj osnovnoškolske ustanove, GRA "ČAKRA"

17.

Prijava na ESF natječaj za provođenje produženog 
boravka i smjenskog rada u predškolskim ustanovama 
kojima je Grad Čakovec osnivač u pedagoškoj godini 
2023./2024.

pročelnik, viši savjetnik za predškolski 
odgoj i stipendije

rujan-prosinac predškolske ustanove, GRA "ČAKRA"

18.
Prijava na ESF natječaj za zapošljavanje gerontodomaćica 
na području Grada Čakovca u 2024. godini

pročelnik, viši savjetnik za socijalnu skrb rujan-prosinac GRA "ČAKRA"

19.
Prijava na FEAD natječaje vezane uz poboljšanje uvjeta
života građana u riziku od siromaštva

pročelnik, viši savjetnik za socijalnu skrb kontinuirano GRA "ČAKRA"

20.
Prijava i potpora prijaviteljima na naječaje vezne uz
kulturu, djecu i mlade, zdravstvo, rekreaciju i sport,
umirovljenike, branitelje, udruge invalida…

svi službenici Upravnog odjela kontinuirano

21.

Praćenje i evaluacija FEAD projekta osiguravanja 
besplatne užine za učenike u riziku od siromaštva u 
osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač u 
školskoj godini 2022./2023.

 voditelj odsjeka za društvene poslove siječanj-srpanj GRA "ČAKRA"

22.
Praćenje i evaluacija ESF projekta osiguravanja 
pomoćnika u nastavi u osnovnim školama kojima je Grad 
Čakovec osnivač u školskoj godini 2022./2023.

 voditelj odsjeka za društvene poslove siječanj-srpanj GRA "ČAKRA"



23.
Praćenje, kontrola i evaluacija projekata i programa 
sufinanciranih putem javnih poziva Grada Čakovca u 
2022. i 2023. godini 

svi službenici Upravnog odjela kontinuirano

24. Izrada općih akata, odluka, priprema odluka, sporazuma i 
ugovora i djelokruga rada Upravnog odjela

svi službenici Upravnog odjela kontinuirano svi upravni odjeli

25.
Organizacija i provedba obilježavanja Dana Grada 
Čakovca pročelnik svibanj Služba za poslove gradonačelnice

26. Organizacija i provedba manifestacije Doček Nove godine pročelnik prosinac

27.
Poslovi vezani uz međunarodnu suradnju Grada Čakovca, 
Gradske uprave i dužnosnika na području kuture, sporta, 
gospodarstva i suradnje mladih

pročelnik kontinuirano

28. Intenziviranje multidisciplinarne suradnje s gradovima 
prijateljima, potpisivanje novih Povelja o prijateljstvu

pročelnik kontinuirano

29.
Poticanje očuvanja kulture i tradicije pripadnika 
nacionalnim manjina koje žive na području Grada 
Čakovca

pročelnik kontinuirano

30.
Suradnja, praćenje, kontrola i financiranje aktivnosti 
Turističke zajednice Grada Čakovca pročelnik kontinuirano Upravni odjel za financiranje

31. Suradnja, praćenje, kontrola i financiranje aktivnosti te 
redovne djelatnosti Centra za kulturu Čakovec

pročelnik kontinuirano Upravni odjel za financiranje

32. Suradnja, praćenje, kontrola i financiranje aktivnosti te 
redovne djelatnosti Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec

pročelnik kontinuirano Upravni odjel za financiranje

33.
Suradnja, praćenje, kontrola i sufinanciranje aktivnosti 
Gradske razvojne agencije "ČAKRA" pročelnik kontinuirano Upravni odjel za financiranje

34.
Suradnja, praćenje, kontrola i sufinanciranje aktivnosti 
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec  voditelj odsjeka za društvene poslove kontinuirano Upravni odjel za financiranje

35. Suradnja, praćenje, kontrola i sufinanciranje aktivnosti 
Gradskog društva Crvenog križa Čakovec

stručni suradnik za sport i udruge kontinuirano Upravni odjel za financiranje

36. Suradnja na aktivnostima Pučkog otvorenog učilišta 
Čakovec

 voditelj odsjeka za društvene poslove kontinuirano

37. Suradnja, praćenje, kontrola i financiranje aktivnosti te 
redovne djelatnosti Dječjeg vrtića "Cipelica" Čakovec

viši savjetnik za predškolski odgoj i 
stipendije

kontinuirano Upravni odjel za financiranje



38. Suradnja, praćenje, kontrola i financiranje aktivnosti te 
redovne djelatnosti Dječjeg vrtića "Cvrčak" Čakovec

viši savjetnik za predškolski odgoj i 
stipendije

kontinuirano Upravni odjel za financiranje

39.
Organizacija sustava predškolskog odgoja na području 
Grada Čakovca

pročelnik, viši savjetnik za predškolski 
odgoj i stipendije

kontinuirano

40.
Administriranje, kontrola i sufinanciranje boravka djece u 
predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca u 
pedagoškim godinama 2022./2023. i 2023./2024.

viši savjetnik za predškolski odgoj i 
stipendije

kontinuirano Upravni odjel za financiranje

41.
Provođenje, evaluacija i sufinanciranje projektata tzv. 
nadstandarda u predškolskim ustanovama  kojima je 
Grad Čakovec osnivač (pomoćnici u vrtićima, programi 
izvan djelokruga rada)

 voditelj odsjeka za društvene poslove kontinuirano Upravni odjel za financiranje

42. Organizacija i sufinanciranje Obrta dadilja u koje su 
smještena djeca s područja Grada Čakovca

viši savjetnik za predškolski odgoj i 
stipendije

kontinuirano Upravni odjel za financiranje

43.
Suradnja, praćenje, kontrola i financiranje 
administrativnih potreba osnovnih škola kojima je Grad 
Čakovec osnivač

 voditelj odsjeka za društvene poslove kontinuirano Upravni odjel za financiranje

44.
Izrada plana ulaganja decentraliziranih sredstava 
namijenjenih osnovnim školama kojima je Grad Čakovec 
osnivač za investicijsko održavanje i kapitalnu izgradnju; 
kontrola provedenog u 2023. godini

pročelnik, voditelj odsjeka za društvene 
poslove

kontinuirano
Upravni odjel za financiranje, Upravni odjel za 

komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje 
nekretninama

45.
Organizacija sustava osnovnoškolskog odgoja na 
području Grada Čakovca

pročelnik, voditelj odsjeka za društvene 
poslove

travanj, svibanj

46.
Provođenje, evaluacija i sufinanciranje projekta u 
osnovnom školstvu (prehrana, Medni dan, školska 
shema, e-škole)

 voditelj odsjeka za društvene poslove kontinuirano Upravni odjel za financiranje

47.
Provođenje, evaluacija i sufinanciranje projektata tzv. 
nadstandarda u osnovim školama kojima je Grad Čakovec 
osnivač (produženi boravak, drugi obrazovni materijali, 
izvannastavne aktivnosti)

 voditelj odsjeka za društvene poslove kontinuirano Upravni odjel za financiranje

48. Potpora projektima srednjih škola, veleučilišta i 
sveučilišta koja djeluju na području Grada Čakovca

 voditelj odsjeka za društvene poslove kontinuirano



50.
Priprema, provođenje, evaluacija i financiranje projekata 
stipendiranja studenata s područja Grada Čakovca te 
učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička 
zanimanja

viši savjetnik za predškolski odgoj i 
stipendije

kontinuirano Hrvatska obrtnička komora

51. Koordinacija, kontrola i financiranje projekata vezanih uz 
projekt "Čakovec - grad prijatelj djece"

 voditelj odsjeka za društvene poslove kontinuirano
Koordinacijski odbor akcije "Čakovec - grad prijatelj 

djece"

52.
Priprema i provođenje aktivnosti vezanih uz projekt 
"Čakovec  - grad za mlade"

pročelnik, voditelj odsjeka za društvene 
poslove

travanj-listopad
Savjet za mlade Grada Čakovca, osnovne i srednje 

škole, NGO

53.
Potpora, kontrola i financiranje rada, aktivnosti i nabave 
vozila za potrebe Vatrogasne zajednice Grada Čakovca i 
dobrovoljnih vatrogasnih društava

 voditelj odsjeka za društvene poslove kontinuirano Vatrogasna zajednica Grada Čakovca 

54. Potpora, kontrola i sufinanciranje rada, aktivnosti 
Zajednice tehničke kulture Grada Čakovca 

 voditelj odsjeka za društvene poslove kontinuirano Zajednica tehničke kulture Grada Čakovca

55.
Izdavanje rješenja i pisanje naloga vezanih uz institut 
jednokratne novčane pomoći viši savjetnik za socijalnu skrb kontinuirano

56. Izdavanje rješenja, kontrola i isplata troškova stanovanja 
primateljima zajamčene minimalne naknade

viši savjetnik za socijalnu skrb kontinuirano Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured Čakovec

57. Izdavanje rješenja i kontrola prava na troškove ogrjeva viši savjetnik za socijalnu skrb kolovoz-studeni Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured Čakovec

58. Izdavanje rješenja i kontrola prava na besplatno grobno 
mjesto hrvatskim braniteljima

pročelnik kontinuirano GKP "Čakom"

59. Isplata "Uskrsnica" i "Božićnica" umirovljenicima i 
primateljima osobne invalidnine

svi službenici Upravnog odjela travanj, prosinac Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

60.
Financiranje i kontrola projekta "Pučka kuhinja"

viši savjetnik za socijalnu skrb kontinuirano
Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Hrvatski zavod 

za socijalni rad Područni ured Čakovec

61.
Financiranje i kontrola projekta "Socijalni dućan"

viši savjetnik za socijalnu skrb kontinuirano
Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Hrvatski zavod 

za socijalni rad Područni ured Čakovec

62. Financiranje i kontrola smještaja beskućnika u Centru 
"PrInOS"

viši savjetnik za socijalnu skrb kontinuirano
Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Hrvatski zavod 

za socijalni rad Područni ured Čakovec

63.
Izrada rješenja, kontrola i isplata na osnovu ostalih prava 
vezanih uz socijalnu skrb viši savjetnik za socijalnu skrb kontinuirano



64. Izavanje rješenja, kontrola i isplate vezane uz Odluku o 
demografskim mjerama Grada Čakovca

viši savjetnik za socijalnu skrb, viši 
savjetnik za predškolski odgoj i 

stipendije
kontinuirano

65.
Koordinacija, kontrola i financiranje aktivnosti iz područja 
socijalne skrbi na području mjesnih odbora i gradskih 
kotareva

pročelnik, viši savjetnik za socijalnu skrb kontinuirano vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva

66. Potpora, kontrola i sufinanciranje rada, aktivnosti 
Zajednice sporskih udruga Grada Čakovca 

stručni suradnik za sport i udruge kontinuirano Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca

67.
Kontrola namjenskog trošenja sredstava utrošenih na 
sufinanciranje korištenja sportskih objekata kojima 
upravlja GP "Ekom" Čakovec

stručni suradnik za sport i udruge kontinuirano
Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca, GP "Ekom" 

Čakovec

68. Subvencioniranje dijela djelatnosti GP "Ekom" Čakovec stručni suradnik za sport i udruge kontinuirano GP "Ekom" Čakovec

69.
Kontrola namjenskog trošenja sredstava dodijeljenih 
putem javnih poziva Grada Čakovca (kultura, sport, 
obrazovanje, zdravstvo, djeca i mladi, branitelji, udruge 
invalida, udruge umirovljenika,…)

svi službenici Upravnog odjela kontinuirano

70.
Terenska kontrola korištenja objekata čije je korištenje 
financirano ili sufinancirano proračunskim sredstvima 
Grada Čakovca

pročelnik, stručni suradnik za sport i 
udruge

kontinuirano

71.
Potpora, kontrola i sufinanciranje rada, aktivnosti 
Gradske zajednice kulture Čakovec pročelnik kontinuirano Gradska zajednica kulture Čakovec

72.
Potpora, kontrola i sufinanciranje  aktivnosti u mjesnoj 
samoupravi vezano uz djelokrug rada Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti

svi službenici Upravnog odjela kontinuirano vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva

73. Organizacija sastanaka, koordinacija rada i provođenje 
odluka Kulturnog vijeća Grada Čakovca

pročelnik kontinuirano Kulturno vijeće Grada Čakovca

74. Organizacija sastanaka, koordinacija rada i provođenje 
odluka Vijeća za prevenciju Grada Čakovca

pročelnik kontinuirano Vijeće za prevenciju Grada Čakovca

75.
Ostali poslovi iz djelokruga rada Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti koji se nisu mogli planirati 
početkom godine

svi službenici Upravnog odjela kontinuirano svi upravni odjeli, tvrtke, ustanove, NGO
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