
                 
 REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
       GRAD ČAKOVEC 
     GRADSKO VIJEĆE 
Odbor za izbor i imenovanja 
 
KLASA: 021-05/16-01/180 
URBROJ: 2109/02-02-03 
Čakovec, 13. rujna  2016. 
 
 

Na svojoj 12. sjednici održanoj 13. rujna 2016., Odbor za izbor i imenovanja 
raspravljajući o točci 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeće 

 
 
 
 
 
 

M I Š L J E N J E 
 

 
 
 
 
       Odbor za izbor i imenovanja predlaže da se Kristina Horvat – Blažinović, doc. 
mr. art. i Jelena Tisaj, prof. hrvatskog jezika i književnosti i dipl. etnologija  razriješe s 
mjesta članova Kulturnog vijeća te da se za nove članove odaberu Maša Hrustek 
Sobočan i Bojan Miljančić. Takav prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca Odbor za izbor i imenovanja 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK ODBORA  
ZA IZBOR I IMENOVANJA 

                        Damir Matotek, dipl. ing. el.  
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Z A P I S N I K  
sa 12. sjednice Odbora za izbor i imenovanja 

održane 13. rujna 2016., u 12:00 sati u sobi pročelnice Upravnog odjela za 
upravu Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec  

 
Sjednici su nazočni:   
 
1. Damir Matotek, predsjednik  
2. Ranka Liković, član  
3. Miroslav Novak, član 
4. Josip Varga, član 
5. Dragica Kemeter, pročelnica UO za upravu 
 

Sjednicu otvara predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, te konstatira da je 
većina članova Odbora prisutna te da Odbor ima kvorum.  
 

Predsjednik Odbora za  izbor i imenovanja predlaže sljedeći:  
 

DNEVNI RED 
 

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova 
Kulturnog vijeća Grada Čakovca 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 
 
1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju 

članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca  
 

       Dragica Kemeter dala je uvodno obrazloženje. Kristina Horvat – Blažinović, doc. 
mr. art. i Jelena Tisaj, prof. hrvatskog jezika i književnosti i dipl. etnologija dale su 
ostavku na mjesto članica Kulturnog vijeća. Predlaže se da se za nove članove 
odaberu  Maša Hrustek Sobočan i Bojan Miljančić koji su pristali biti članovi 
Kulturnog vijeća. 
 
Predsjednik Odbora otvorio je raspravu.  
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje daje na glasovanje prijedlog Mišljenja 
Odbora koje upućuje Gradskom vijeću koji je sljedećeg sadržaja:  
 
       Odbor za izbor i imenovanja  predlaže da se Kristina Horvat – Blažinović, 
doc. mr. art. i Jelena Tisaj, prof. hrvatskog jezika i književnosti i dipl. etnologija  
razriješe s mjesta članova Kulturnog vijeća te da se za nove članove odaberu  
Maša Hrustek Sobočan i Bojan Miljančić. Takav prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca 
Odbor za izbor i imenovanja upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.  
 
„Za“ su glasovali svi članovi Odbora, 0 ih je bilo „suzdržan ih“, 0 ih je bilo „protiv“ pa je 
predsjednik Odbora konstatirao da Odbor za izbor i imenovanja prijedlog Odluke o 
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izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada 
Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
             
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje zaključio je sjednicu u 12:20 sati. 
 
KLASA: 021-05/16-01/180 
URBROJ: 2109/02-02-16-04 
Čakovec, 13. rujna 2016. 
 
 
          Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja 
           Damir Matotek, dipl. ing. el. 


