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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 21. studenog 2013.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

  
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/13-01/273, URBROJ: 2109/2-02-13-01, od 14. 
studenog 2013., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su 
sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnica Maje Đurkin Međimurec i Sunčane Glavak.  
Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario 
Medved, bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. 
sc. Dragica Kemeter, mag. iur. - pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. 
spec. oec. - pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. 
– pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo, Dražen Barić, mag. ing. 
traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, mr. sc. Slobodan Veinović – 
pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti te Marijana Pal, univ. spec. oec. – 
voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju. 

Sjednici su bili prisutni ravnatelj Centra za kulturu Čakovec Ladislav Varga i 
ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ Ljiljana Križan. 

Sjednici su bili prisutni učenici srednjih škola Čakovec. 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici bili prisutni predstavnici 

medija i javnosti.  
U ime društva „Naša djeca Čakovec“ prisutne su bili predsjednica Gordana Šoltić 

Siladi i učiteljica Koraljka Bendelja te učenice OŠ Kuršanec koje su održale kratku 
prezentaciju povodom Dana djeteta. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno 19 vijećnika te da 

Gradsko vijeće ima kvorum.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća upoznaje prisutne sa važnošću današnjeg dana jer se 
obilježava 100 godišnjica rođenja velikog čakovečkog sportaša Franje Punčeca.   
 

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:  
1. Izvod iz zapisnika sa 03. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Odgovore na vijećnička pitanja 
3. Izvješće o informatizaciji  
4. Izvješće o projektu E-dnevnik u osnovnim školama kojima je osnivač Grad 

Čakovec 
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 

- Mišljenje Odbora za financije i proračun 
- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti 
- Izmjenu materijala uz točku 3e dnevnog reda 
- Izmjenu materijala uz točku 5 dnevnog reda 
- Izmjenu materijala uz točku 17 dnevnog reda  

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su vijećnici dobili Izvod iz zapisnika sa 

3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 

 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/13-01/229, URBROJ: 2109/2-02-13-16 
od  10. listopada 2013. 
 

«Za» je glasovalo 16 vijećnika, 3 ih je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća 
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Grada Čakovca, usvojen većinom glasova, s time da se napominje da u Izvodu pod točkom 
3 umjesto „Klub vijećnika HDZ-a“ upiše „Klub vijećnika HDZ-a, HDS i HSLS“ 

 
Vijećnik Krunoslav Bedi predlažio je da se kao točka dnevnog reda stavi Izvješće o 

informatizaciji. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog vijećnika Krunoslava Bedija 
da se kao točka dnevnog reda uvede Izvješće o informatizaciji. 
 

„Za“ je glasovalo 7 vijećnika, „12“ ih je bilo protiv, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da prijedlog vijećnika Krunoslava Bedija nije 
prošao. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 3. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 

„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 6  je bilo „suzdržanih“ i 1 „protiv“ pa Predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen sljedeći: 

 
D N E V N I   R E D 

 
1. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2014. s projekcijom Proračuna za 

2015 – 2016.  
2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2014.  
3. Donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2014. 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014. 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014. 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. 
f) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2014. 

  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi III. Izmjene i dopune PPUG Čakovca  
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi III. Izmjene i dopune PPUG Čakovca  

(materijal u prilogu) 
5. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta  
6. Donošenje Odluke o prihvatu darovanja zemljišta za komunalnu infrastrukturu - 

Poslovni park Međimurje  
7. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca  
8. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o 

povjeravanju komunalnih poslova  
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Čakovca 2008-2012.  
10. Davanje Prethodne Suglasnosti na: 

a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ 
Čakovec 

b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec 
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih 

funkcija osnovnih škola u 2013.  
12. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca  
13. Donošenje / upućivanje: 

a) Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2014.  
      b) javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca  

14. Donošenje Odluke o: 
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a) raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Čakovca za 2014.  
b) načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2014.  

15. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u 
Gradu Čakovcu za 2012.  

16. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite Grada Čakovca  
17. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 

2013.  
18. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Grada Čakovca za 2014.  
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:20 sati. 
 
Miroslav Novak postavio je tri pitanja: 
Prvo pitanje: S obzirom da su izmijenjene salonit ploče na Osnovnim školama na području 
Međimurja, zanima ga zašto to nije napravljeno na područnoj školi u Novom Selu Rok? 
Drugo pitanje: Zašto se dvorana I. Osnovne škole ne može iznajmiti subotom i nedjeljom?   
Treće pitanje: Da li gradonačelnik može komentirati natpise lokalnih novina u vezi drogiranja 
u školama? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Dobit ćete pisani odgovor. 
Na drugo pitanje: Da bi se mogla koristiti dvorana u I. Osnovnoj školi, potrebno je zaposliti 
jednog domara, kako  bi dvorana škole mogla vikendom biti u funkciji sporta.  
Na treće pitanje: Jučer je održano preventivno vijeće na županiji. Obavljeni su razgovori s 
policijom koja je rekla da je sve prenapuhano. Radi se o prodaji trave. Ne radi se o većim 
drogama. Novinski članci poremetili su tijek istrage policije. Pričekat će se rezultati istrage. U 
međuvremenu smo razgovarali s ravnateljima škole da pooštre kontrole te da se angažiraju i 
roditelji.  
 
Andreja Marić postavila je dva pitanja: 
Prvo: Da li se planira ugradnja brojača na semaforima u Zrinsko-frankopanskoj ulici u 
Čakovcu? 
Drugo: Da li će se riješiti problem pješačkog prijelaza i nogostupa na križanju ulice F. 
Prešerna i ulice 17. Rujna (kod poliklinike Medikol u Čakovcu), zbog izuzetno jakog 
prometa? 
 
Mario Medved odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Semafori su izgrađeni prema projektnoj dokumentaciji te se slaže sa 
vijećnicom da se ugrade brojači na semaforima. 
Na drugo pitanje: Znamo da postoji problem horizontalne signalizacije kod Medikola. 
Vremenski uvjeti nam ne dozvoljavaju iscrtavanje horizontalne signalizacije. To će se 
najvjerojatnije učiniti u proljeće. Razmotriti ćemo i mogućnost nogostupa.   
 
Josip Varga prenosi zadovoljstvo građana što se nakon gotovo pet godina zalaganja prešlo 
realizaciji projekta izgradnje pješačko biciklističke staze. Radi se o obnovi državne ceste 209 
temeljem objave poziva za nadmetanje Hrvatskih cesta od 5.11.2013. Sigurnost građana tog 
područja konačno će biti riješena pa se u to ime posebno zahvalio gradonačelniku Stjepanu 
Kovaču i zamjeniku gradonačelnika Mariu Medvedu. Radi se o projektu vrijednom 4 800 000, 
00 kuna.  
Zatim je postavio pitanje: Grad je uložio jako puno u izgradnju komunalne vodne 
infrastrukture pa je postavio pitanje što će se učiniti da se poveća postotak priključenja 
građana na te iste građevine?  
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Potom je ispravio svoj netočan navod sa prošle sjednice Gradskog vijeća, navodeći da je 
ipak novac iz Hrvatskih cesta ulazio u Međimurje, da je postojao čak i projekat koji se na 
žalost zvao „U prolazu“ s obzirom da smo mi bili destinacija na putu prema Češkoj?! Žalosno 
je što smo za taj projekat doznali iz Uskoka. 
 
Stjepana Kovač odgovorio je da će razgovarati s građanima preko zborova građana, preko 
mjesne samouprave, da bi se priključili na komunalnu infrastrukturu.      
 
Predrag Kočila postavio je dva pitanja:  
Prvo: Kakvo je financijsko stanje svakog pojedinačnog mjesnog odbora i kakvi su im planovi 
za 2014. s obzirom da ima naznaka da se u nekim mjestima mijenjaju krovovi?  
Drugo: Da li se razmišljalo da se omogući ugostiteljima s područja Grada da uz svoje 
ugostiteljske objekte izgrade zimske vrtove? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Što se tiče mjesnih odbora i njihovih planova za 2014. odgovor će biti dan 
pod današnjom prvom točkom dnevnog reda. Sa mjesnim odborima raspravlja se mjesečno.  
Nastojat ćemo ravnomjerno razvijati centar Grada i prigradska naselja u sljedećih četiri 
godine. Ne želimo da neki dobe više, a drugi da budu zakinuti.   
Na drugo pitanje: Ako su ugostitelji za to zainteresirani omogućiti će im se izgradnja zimskih 
vrtova, pod uvjetom da to ne nagrđuje izgled Grada.  
 
Denis Šarić postavio je dva pitanja:  
Prvo: S obzirom da je protiv GP Stanorad-a d.o.o. pokrenuta kaznena prijava i opljačkani su 
građani stanari koji su godinama uplaćivali sredstva pričuve, a radi se o nekoliko stotina 
tisuća kuna po svakom stambenom ulazu, tko će građanima nadoknaditi tu štetu, odnosno 
izgubljeni novac? Građani su godinama uplaćivali novac stambene pričuve, a tog novca 
nema. Nisu obavljeni nikakvi tzv. kapitalni radovi na zgradama. Gdje je taj novac?  
Drugo: S obzirom da se u proteklom periodu Grad Čakovec zadužio za 10 milijuna kuna 
minusa uz napomenu da će ta sredstva biti korištena isključivo kao vatrogasna mjera za 
slučaj blokade, zanima ga što je sa tim novcem, da li se i zašto troši ili trošio, kolike su bile 
kamate, po kojoj kamatnoj stopi, s koliko se tog novca još raspolaže, koristi li se ili ne?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: U toku je kazneni postupak pa ne želi dati komentar i prepušta institucijama 
da rade svoje posao. Ne radi se o šteti građanima, nego o šteti prema državi jer je krivo 
knjižen porez na prodaju stanova. Ukoliko se dokaže krivnja GP Stanorad-a, smijeniti ću 
direktora. Dao je riječ unutarnjoj revizorki. 
Na drugo pitanje: Što se tiče pozajmice od 10 milijuna kuna, nije bilo potrebe da se ona 
koristi. Nova vlast preuzela je dug od 9 875 000,00 kn, koji iznosi 6 212 000,00 kn. Dakle dug 
je smanjen za 3 600 000,00 kn. Za sada uspijevamo održavati redovito poslovanje i 
umanjivati dug, a imamo i naznake da bi kraj godine mogli dočekati s pozitivnom nulom.  
Itekako razmišljamo za cijelu našu zajednicu.  
 
Marijana Pal odgovorila je da je obavljena revizija financijskog poslovanja GP Stanorad 
d.o.o. za 2013., temeljem Zakona o računovodstvu, Zakona o trgovačkim društvima i 
Hrvatskih standarda financijskih izvještavanja. Utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na 
prihode, rashode i na potraživanja što je u konačnici utjecalo na financijski izvještaj za 2012. 
Dobili su preporuke kojih su se trebali držati. Na kraju godine gradonačelnik kao Skupština 
društva usvaja izvještaj ili ne. Što se tiče računa stambenih zgrada vlasnici su im stanari, a 
društvo kao upravitelj ima pravo njima upravljati uz predstavnike zgrada. Kao revizor nema 
pravo na tu vrstu kontrole. Stanari moraju sami izvršiti prijave.      
 
Marijana Fabić-Rusak postavila je pitanje vezano uz razvoj turizma te je navela da Grad 
Čakovec nema osobito razvijenu turističku infrastrukturu, ali postoji potencijal za razvoj 
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seoskog i sportsko rekreacijskog turizma. Da li će gradonačelnik pokrenuti inicijativu za 
izmjenu prostornih planova Grada Čakovca s ciljem razvoja turizma na način da se uz 
akumulacijska jezera (uz Dravski bazen ili drugdje) izgrade turističko – rekreacijski sadržaji, 
kampovi i drugi oblici ponude vezani za seoski, lovni i ribolovni turizam?    
 
Stjepan Kovač odgovorio je da se prostorni planovi mijenjaju prema potrebama građana pa 
ako građani iskažu takav interes naravno da će se prijedlozi razmotriti. Ujedno je naveo da je 
u tu svrhu osnovan i Odbor za poljoprivredu i turizam Gradskog vijeća i da od njega očekuje 
jako puno u smislu donošenja konkretnih prijedloga za poboljšanje stanja u turizmu i 
poljoprivredi Grada Čakovca. 
 
Krunoslav Bedi postavio je tri pitanja: 
Prvo: Što se misli poduzeti glede izmještanja mobilne antene koja se katastarski nalazi u 
Strahonincu u nastavku Poljske ulice, budući da su građani peticijom zatražili njezino 
izmiještanje? 
Drugo: Zašto je odgođena rekonstrukcija Poljske ulice u Čakovcu za 2015. s obzirom da 
postoje tzv. bazeni na asfaltu nakon kiše? Poljska ulica nema riješen nogostup. 
Treće: U kojem je stupnju riješena informatizacija Grada, o kojem se projektu radi, tko je 
zadužen i odgovoran za čelne poslove i davanje izvješća, kako se objašnjava „copy paste“ 
izvješće koje smo primili, koji su troškovi natječaja? Ne vidi nikakav projekt Grada Čakovca o 
informatizaciji. Čemu služi izvješće koje su dobili vijećnici, tko je za njega odgovoran, tko ga 
je pročitao, da li se gradonačelnik slaže s njime? Traži pisani odgovor.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Što se tiče mobilne antene, pitanje je za župana Međimurske županije, jer je 
antena postavljena na području općine Straoninec. 
Na treće pitanje: Dobiti ćete odgovor u pisanom obliku, međutim izvješće je napravljeno 
informativno. Do sada se na informatizaciji Grada nije radilo puno. Grad je u ovih par mjeseci 
dobio besplatni internet (središte Grada, Čakovec Jug). Grad Čakovec je dobio eduroam 
mrežu koji koriste škole, fakulteti, Međimursko veleučilište i po tome smo prvi u Hrvatskoj te 
je to za pohvalu i ponos. Širimo besplatni internet na Županijsku bolnicu Čakovec. Info kiosci 
stavljaju se u funkciju, osposobljen je pano, panoramske kamere stavljene su u funkciju. 
Mislim da se na ovom području krećemo u jako dobrom i pozitivnom smjeru. Što se tiče 
„copy paste“ elemenata izvješća, čemu izmišljati definicije nečega, što je već definirano? 
Ponovio je da se radi o informativnom izvješću. 
 
Mario Medved odgovorio je: 
Na drugo pitanje: Poljska ulica uvrštena je u projekciju 2015. i 2016. Interventna sanacija 
raditi će se sa hladnim ili vrućim asfaltom s kojim će se moći raditi tek na proljeće. Stručne 
službe procijenile su stanje 97 ulica na području Grada Čakovca (kriteriji su bili stanje 
prometnice, pješačko biciklističke staze, javna rasvjeta). U toj procjeni Poljska ulica nije 
prioritet (primjerice Travnička je prioritetnija).  
 
Lana Remar postavila je pitanje u vezi natječaja za stipendije te ju zanima da li je isti 
završen i postoje li kakve informacije o tome? 
 
Romano Bogdan odgovorio je da se danas sastala Komisija za stipendije. Dodijeljene su 
372 stipendije. 253 su stare, a 119 novih od 142 zahtjeva. 24 zahtjeva je odbijeno, a 13 
nema prosjek. Jedan ponavlja godinu pa ne može dobiti stipendiju, dva nemaju prebivalište, 
jedan nema dovoljan broj bodova, jedan je korisnik druge stipendije, pa ne može dobiti 
drugu. Dodijeljeno je 10 socijalnih stipendija. Dok je za 2013. odobreno  2 350 000,00 kuna 
za stipendije, u proračunu za 2014. predloženo je 2 500 000,00 kuna. Stipendije za Čakovec 
su 300,00 kuna, za Varaždin 400,00, a za ostala mjesta u zemlji i inozemstvu 800,00 kuna. 
Po svim pokazateljima Grad Čakovec, s obzirom na broj stanovnika dijeli najveće iznose 
stipendija.  
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Stjepan Kovač priključio se odgovoru te naveo da će svi studeni koji ispunjavaju uvjete za 
dobivanje stipendije, dobiti stipendije, iako će nedostajati nekih 40 – 50 tisuća kuna. 
 
Đuro Bel  zahvalio se na rješenju problema horizontalne signalizacije u Zrinsko- 
frankopanskoj ulici u Čakovcu te je postavio sljedeća pitanja?  
Prvo pitanje: Kakvo je zdravlje gradonačelnika? 
 
Stjepan Kovač: Zahvalio se na pitanju i rekao da mu je zdravlje dobro.  
 
Drugo: Da li se namjeravaju riješiti „hupseri“ u ulici Tome Masaryka i Vukovarskoj u Čakovcu 
s obzirom na brojne probleme koje izazivaju? 
Treće: Kad će se postaviti rasvjeta u ulici Marije Zidarić u Čakovcu? 
Komentirao je navod gradonačelnika da je priča o drogi i prostituciji u čakovečkim školama 
prenapuhana te je naveo da tu Grad mora imati jaču suradnju sa policijom. 
Četvrto: Do kuda se stiglo sa izgradnjom kanalizacije u Dravskom bazenu? 
 
Mario Medved odgovorio je: 
Na drugo pitanje: Što se tiče „huspera“ to su tzv. denivelirani pješački prijelazi koji su bili 
investicija ŽUC-a prije par godina. Znamo za taj problem. Uputili smo pitanje ispravnosti 
općeg izvođenja tih prijelaza nadležnom Ministarstvu i PU Međimurskoj, ako dođe odgovor 
da nisu napravljeni u skladu sa Pravilnikom tražit ćemo alternativno rješenje.  
Na treće pitanje: Planirana je izgradnja javne rasvjete za ulicu Marije Zidarić u 2014. 
Četvrto pitanje: Napravljeni su natječaji za konzultante. Predložen je najpovoljniji konzultant, 
predan je EBRD u London na suglasnost. Međimurske vode krajem ovog mjeseca očekuju 
pozitivno mišljenje nakon čega slijedi zaključenje ugovora sa najpovoljnijem konzultantom. 
Zatim je 45 dana rok za pripremu dokumentacije. Pretpostavlja se da bi javni natječaj izašao 
krajem prosinca ili u siječnju, a radovi bi trebali početi na proljeće iduće godine.  
 
Stjepan Kovač nadovezano se na komentar vijećnika Đure Bela o drogi i prostituciji te je 
naveo još i to da je jučer u Međimurskoj županiji osnovana Zaklada za prevenciju 
Međimurske županije koju čine tri gradonačelnika Međimurske županije, načelnik Općine 
Nedelišće, stručne službe Županije, vodstvo iz PU Međimurske. Radi će se na suzbijanju 
alkohola, droge i prostitucije. Razgovara se sa roditeljima, ravnateljima. Ne smije se 
zaboraviti da sve kreće od kućnog odgoja, da s djecom treba razgovarati, znati gdje su, što 
rade te da je tu potrebna i građanska inicijativa (neki seminari, radionice za roditelje). Cijela 
zajednica mora poraditi na tome. 
 
Rajko Bulat komentirao je odgovor na vijećničko pitanje te je naveo da će po dokumentaciju 
otići do pročelnika. 
Zatim je postavio četiri pitanja na koje je tražio pisani odgovor. 
Prvo: Koliko udruga ima Grad Čakovec, koliko novaca dobivaju, po kojem kriterijima, po 
kojim prioritetima, od 2010. do danas? 
Drugo: Koje je stanje financijskih sredstava mjesnih odbora na današnji dan, koliko im je 
Grad dužan?  
Treće: Zašto je Grad u Zrinsko-frankopanskoj ulici u Čakovcu postavio semafore, a ne kružni 
tok, jer je to jedno od najopasnijih raskršća u gradu te može li se u 2014., 2015. ili 2016. 
umjesto semafora postaviti kružni tok? 
Četvrto: Zašto je kod prijelaza preko ceste (kod lista „Međimurje“), dozvoljeno parkiranje tako 
blizu tom prijelazu pa je preglednost poprilično smanjena?   
 
Nenad Hranilović postavio je pitanje da li se u posljednje vrijeme javljaju kakvi investitori za 
područje Grada Čakovca, koji bi nam puno značili za gospodarski razvoj te jesu li stvoreni 
nekakvi poticaji za dolazak investitora i postavljena određena transferzala prema središnjoj 
vlasti?  
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Stjepan Kovač odgovorio je da se investitori stalo traže. Krajem godine ili početkom godine 
planira se definirati sastanak sa gospodarskom komorom Austrije kako bi se uspostavila 
određena gospodarska suradnja. Ujedno je razgovarano sa jednim velikim poduzetnikom iz 
Međimurja koji bi u suradnji sa njemačkim partnerom otvorio određeni pogon na području 
Grada Čakovca. Za iduću godinu stavljeno je više novaca u proračun za promociju 
gospodarstva (gospodarski katalog gospodarske zone Grada), sa katalogom vodiča sa 
slikama, informatiziranjem, sa kontaktima sa različitim komorama, poduzetnicima, 
komunikacijom putem stranih gospodarskih časopisa.     
 
Dražen Blažeka zahvalio je na dobivenom odgovoru na vijećničko pitanje navodeći da je 
kroz prijedlog proračuna za 2014. shvatio da nema uštede na plaćama, jer na stranici 15 
prijedloga proračuna piše da su rashodi zaposlenih planirani na istoj razini kao i u 2013.  
Zatim je postavio pitanje kakve planove ima Grad sa Umjetničkom školom u Čakovcu?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da će Umjetnička škola dobiti na korištenje sadašnje prostore 
GP Stanorad-a koji bi se preselio u prostore Streljane u Čakovcu sa čime bi bio zadovoljan i 
ravnatelj Umjetničke škole. Potom je naveo da je pozicija plaća u proračunu 7 250 000,00 
kuna što je jednako dosadašnjem proračunu, ali ostati će sigurno preko 450 000,00 kuna 
neiskorišteno. Trenutno se u Gradu nalazi 11 zaposlenih na javnim radovima koji se 
pribrojavaju toj poziciji proračuna. Dva zamjenika gradonačelnika Grad je imao u prijašnjem 
mandatu i ima ih sada, ali Romano Bogdan prije je bio na plaći Centra za kulturu, a sad je na 
plaći Grada. Dakle uštede ima. 
 
U 13:20 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
U vijećnici je prisutno 19 vijećnika.  
 
 
Točka 1. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2014. s projekcijom 
Proračuna za 2015 – 2016.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Kovač, Dražen Blažeka, Rajko Bulat, u ime Kluba vijećnika 
HNS-a Nenad Hranilović, Đuro Bel, Mario Medved, u ime Kluba vijećnika SDP-a Damir 
Matotek, u ime Kluba vijećnika HSU-a Dragutin Bajsić, Predrag Kočila, Slobodan Veinović, 
Marijana Fabić-Rusak, Krunoslav Bedi, Josip Varga. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i Proračun Grada 
Čakovca za 2014. s projekcijom Proračuna za 2015-2016. 
 

„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 3 ih je glasovalo „protiv“, 3 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Proračun Grada Čakovca za 
2014. s projekcijom Proračuna za 2015. i 2016. doneseni većinom glasova.  
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2014.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Miroslav Novak, Lidija Jaklin, Krunoslav Bedi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Čakovca za 2014. 
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„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3  su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izvršavanju Proračuna 
Grada Čakovca za 2014. donesena većinom glasova. 

 
 

Točka 3.  
 
a) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2014. 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Dražen Barić, Rajko Bulat, Damir Matotek, Dražen 
Blažeka, Stjepan Kovač. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. 

 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 su glasovala „protiv“, 4 je bilo „suzdržanih“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. donesen većinom glasova. 
 
 
b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Predrag Kočila, Damir Matotek, Stjepan Kovač, Dražen Blažeka,  
Emina Miri. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. 

 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2014. donesen jednoglasno. 

 
 

c) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014. 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Rajko Bulat, Romano Bogdan, Stjepan Kovač, Slobodan Veinović, 
Dražen Blažeka, Đuro Bel, Krunoslav Bedi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba 
u kulturi Grada Čakovca za 2014. 

 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržani“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u kulturi Grada 
Čakovca donesen većinom glasova. 
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d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Damir Matotek, Rajko Bulat, Romano Bogdan.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba 
u sportu Grada Čakovca za 2014. 
 

„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u sportu 
Grada Čakovca donesen jednoglasno. 
 

 
e) Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Rajko Bulat, Romano Bogdan, Dražen Blažeka, Đuro Bel, Predrag 
Kočila, Slobodan Veinović, Stjepan Kovač. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba 
u socijalnoj zaštiti za 2014. 

 
U vijećnici je prisutno 18 vijećnika. 
 

„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u socijalnoj 
zaštiti za 2014. donesen jednoglasno. 
 
 
f) Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2014. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Denis Šarić, Romano Bogdan. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba 
u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2014. 

 
U vijećnici je prisutno 17 vijećnika. 
  

„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u tehničkoj 
kulturi Grada Čakovca za 2014. donesen jednoglasno. 
 

 
Točka 10. Davanje Prethodne Suglasnosti na: 

a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Krunoslav Bedi, Dragica Kemeter. 
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 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Prethodne Suglasnosti na 
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je prethodna Suglasnost na prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ dana jednoglasno. 
 
 
b) Davanje prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Centra za kulturu Čakovec 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Prethodne Suglasnosti na 
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec. 
 

„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je prethodna Suglasnost na prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec dana jednoglasno. 
 
U vijećnici je prisutno 18 vijećnika. 
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi III. Izmjene i dopune PPUG 
Čakovca   
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 
izradi III. Izmjene i dopune PPUG Čakovca.  
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća  konstatira da je Odluka o izmjeni Odluke o izradi III. 
Izmjene i dopune PPUG Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 5. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Ninoslav Šipoš, Đuro Bel. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prodaji 
zemljišta. 

 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0  je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prodaji zemljišta donesena 
jednoglasno. 
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Točka 6. Donošenje Odluke o prihvatu darovanja zemljišta za komunalnu 
infrastrukturu Poslovni park Međimurje 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prodaji 
zemljišta. 

 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0  je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prihvatu darovanja zemljišta 
za komunalnu infrastrukturu – Poslovni park Međimurje donesena jednoglasno. 

 
 

Točka 7.  Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca  
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je prisutno 18 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području Grada Čakovca. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o nerazvrstanim cestama na 
području Grada Čakovca donesena jednoglasno. 

 
U vijećnici je prisutno 19 vijećnika. 
 

 
Točka 8. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Dražen Barić, 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. 

 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o obavljanju komunalnih 
djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova donesena 
jednoglasno. 
 

 
Točka 9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Čakovca 
2008-2012.  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
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 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvješća o stanju u prostoru Grada Čakovca 2008-2012.  
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0  ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u 
prostoru Grada Čakovca 2008-2012. donesena jednoglasno. 

 
 

Točka 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i  
dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013.  
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013. donesena 
jednoglasno. 
 
  
Točka 12. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Rajko Bulat, Romano Bogdan, Krunoslav Bedi. 
 
U vijećnici je prisutno 18 vijećnika. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju 
Kulturnog vijeća Grada Čakovca.  
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća 
Grada Čakovca donesena jednoglasno. 

 
 

Točka 13. Donošenje / upućivanje: 
a) Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2014.  
b) Javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
  Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Programa rada Savjeta mladih za 2014.  

 
„Za“ je glasovalo 18  vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Programa rada 
Savjeta mladih za 2014. donesena jednoglasno. 
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U vijećnici je prisutno 19 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje javni poziv za članove Savjeta 
mladih Grada Čakovca. 

 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Javni poziv za članove Savjeta mladih 
upućen jednoglasno. 

 
 

Točka 14. Donošenje Odluke o: 
a) raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 
vijeću Grada Čakovca za 2014.  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Rajko Bulat, Đuro Bel, Damir Maotek. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o raspoređivanju 
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 
2014.   

 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o raspoređivanju sredstava za 
rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2014. 
donesena jednoglasno.  

 
 
b) Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu 
Čakovcu u 2014.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Damir Matotek, Dragica Kemeter, Đuro Bel, Stjepan Kovač. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o načinu 
financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2014. 

 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o načinu financiranja Vijeća 
romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2014. donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 15. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od 
požara u Gradu Čakovcu za 2012.  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2012.  
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 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća JVP-a 
Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2012. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 16. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Mario Medved, Stjepan Kovač. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju 
postrojbe Civilne zaštite Grada Čakovca. 

 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0  je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o osnivanju postrojbe Civilne 
zaštite Grada Čakovca  donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 17. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Čakovca za 2013.  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Damir Matotek, Stjepan Kovač, Đuro Bel, Krunoslav Bedi, Dražen 
Barić. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Analizu stanja sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Čakovca za 2013.  

 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća  konstatira da je Analiza stanja sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Čakovca za 2013. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 18. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na području Grada Čakovca za 2014.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2014.  
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da  su  Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2014. donesene 
jednoglasno.  
 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 15:20 sati.  
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          PROČELNICA                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

      mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                 Jurica Horvat 
 


