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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 18. listopada 2018.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/18-01/79, URBROJ: 2109/2-02-18-01, od 11. 
listopada 2018., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.  
  
 Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim vijećnice Radojke Magić i 
Predraga Kočile koji su opravdali svoj izostanak. Prisutan je gradonačelnik Grada Čakovca 
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., te zamjenici gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. 
inf. i Zoran Vidović, pristup. oec. Prisutni su 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 europske fondove, David Vugrinec, mag. 
novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove, 
privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Dražen Barić, mag. ing. 
traff. i voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija.  
 
U vijećnici je prisutno 19 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnika da su uz materijale dobili: 
1. Izvod iz zapisnika sa 6. i 7. sjednice Gradskog vijeća 
2. Odgovore na vijećnička pitanja 
 

Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbor za: 
- društvene djelatnosti 
- poljoprivredu i turizam 
- prostorno planiranje i zaštitu okoliša 
- financije i proračun 
- Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
- izbor i imenovanje 

čija mišljenja su vijećnici dobili. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/18-01/53, URBROJ: 2109/2-02-04-18-03, 
od 12. srpnja 2018. 
 

«Za» je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/18-01/79, URBROJ: 2109/2-02-04-18-24, 
od 10. listopada 2018.  
 

«Za» je glasovalo 19 vijećnika, 0 je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici primili i prijedlog za dopunu 
Dnevnog reda, na način se da iza točke 14. dodaju nove točke 15. a i b te 16. koje glase: 
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15. Donošenje Odluke o: 
a) izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca 
b) dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 

16. Prijedlog Kluba vijećnika HNS-a i Stranke Pametno o izmještanju skupine molitelja  
 

Slijedilo je glasovanje o predloženim dopunama dnevnog reda i to prvo da se iza 
točke 14. doda nova točka 15. a) i b) koja glasi: 
 
15. Donošenje Odluke o: 
a) izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca 
b) dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 
 
„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 6 je bilo „protiv“ 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je točkom 15. a i b dopunjen dnevni red sjednice 
Gradskog vijeća većinom glasova. 
 

Slijedi glasanje o dopuni dnevnog reda, a to je da se iza točke 15. doda 16. koja 
glasi: 
 

Prijedlog Kluba vijećnika HNS-a i Stranke Pametno o izmještanju skupine 
molitelja.  
 

„Za“ je glasovalo 6 vijećnika, 13 je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da prijedlog Kluba vijećnika HNS-a i Stranke 
Pametno nije uvršten u dnevni red.   
 
Slijedi glasovanje o dnevnom redu u cjelini: 
  
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 8. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Čakovca u cjelini. 

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

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen sljedeći 
 
 DNEVNI RED 
 

1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada 
Čakovca do 30. lipnja 2018.  

2. Donošenje Odluke o donošenju izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 
romskog naselja Kuršanec  

3. Donošenje Odluke o:  
a) komunalnom redu  
b) komunalnoj naknadi  
c) komunalnom doprinosu  

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o: 
a) uređenju i održavanju naselja 
b) zelenim površinama  
c) obavljanju dimnjačarskih poslova 
d) vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade 

5. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova  

6. Donošenje Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene 
odore komunalnog redara 

7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2019. 
8. Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada 

Čakovca 
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9. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada 
Čakovca u k.o. Savska Ves 

10. Donošenje Odluke o osiguranju prostora za socijalne potrebe 
11. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta na području UPU-a oko Policijske uprave u 

Čakovcu 
12. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Ugovor o provođenju dijela DPU 

Gospodarska zona Istok – Sjeverni dio u Čakovcu između Grada Čakovca i 
Međimurske županije 

13. Donošenje Odluke o: 
a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca 
nerazvrstanih cesta u k.o. Mihovljan 
b) u prijenosu vlasništva bez naknade za sve zemljišne čestice u katastarskim 
općinama na području Grada Čakovca na Hrvatske ceste za potrebe izgradnje 
Sjeverne obilaznice  

14. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske 

      15. Donošenje Odluke o: 
a) izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca 
b) dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 

 
  

Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:15 sati. 
 
Andreja Marić postavila je pitanja: 
Prvo: Kad će se postaviti reflektori na igralištu Sloga da djeca mogu trenirati i noću?  
Drugo: Kad je planirana sadnja uklonjenih drveća u Perivoju Zrinskih te u ostalim ulicama 
Čakovca gdje su drveća uklonjena? Hoće li se voditi računa da ne bude alergije? 
 
Mario Medved odgovorio je na prvo pitanje: Izrađen je elektroenergetski projekat. 
Projektantska procjena o cijeni je oko 130.000,00 kn + PDV. Do proljeća će sigurno biti gotovo.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je na drugo pitanje: Uklonjena su drveća opasna za pješake te ona 
koja su bila bolesna. Sa sadnjom se kreće kad prestane vegetacija i to 68 novih stabala prema 
planu sadnje. U ulici A. Starćevića ukonjeno je 18 stabala te će se tu posaditi 15 novih stabala 
kineskog javora koji može narasti do 10 metara i bit će idealan za hladovinu.  U ulici F. Punčeca 
posadit će se 12 stabala i to 10 američkog tulipovca te dva graba. U Perivoju Zrinskih posaditi 
će se 41 stablo, 118 grmova te 3010 zeljastih trajnica.  Pazimo da se ne sade alergena drveća. 
 
Dejan Tomašić postavio je pitanje koja je uloga Grada Čakovca u provedbi produženog 
boravka u OŠ Kuršanec? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da je to jedan od brojnih projekata koje je ove godine Grad 
Čakovec dobio od Ministarstva. Radi se o milijun kuna za produženi boravak 48 romske djece, 
a zaposlit će se 3 učitelja na godinu i pol. Osiguran je topli obrok. Opremit će se prostorije. 
Projekat predstavlja daljnju socijalizaciju Roma i njihovog obrazovanja. Pohvalio se priznanjem 
koje je Grad Čakovec dobio kao najbolji Grad u 2018. ulaganjem u obrazovanje.   
 
Josip Požgaj postavio je pitanje da li će gradonačelnik svoju gradonačelničku plaću dati za 
uređenje dječjih igrališta kao što je obećao pa je odmah predložio da to budu igralište u 
Župančićevoj i Mihovljanskoj ulici?   
 
Stjepan Kovač odgovorio je: Kao što znate ne primam plaću u Gradu, nego u Saboru, a u 
Gradu volontiram (za 0 kuna). Sredstva koja su išla za moju plaću godišnje se troše u dječja 
igrališta, ali koristimo i sponzore. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo provjerit će stanje 
dvaju navedenih dječjih igrališta.  
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Josip Varga nezadovoljan je dobivenim odgovorom na vijećničko pitanje te veli da je jasno 
tražio da mu se dostave financijski podaci za što je utrošeno 3.200.000,00 kuna na poziciji 
javne manifestacije u 2017. Odgovor smatra nepotpunim. Po podacima koje je dobio, za 
klizalište je utrošeno previše novaca, a gradonačelnik je na 21. sjednici Gradskog vijeća 2016. 
rekao da će klizalište koštati 23.500,00 kuna (70 m2). Potom je predao gradonačelniku jednu 
fotografiju kao predsjedniku Skupštine gradskog trgovačkog društva te je na pitanje 
gradonačelnika kada je to slikano, rekao da je to bilo u ponedjeljak ili utorak.  
  
Stjepan Kovač odgovorio je: Cijenu od 25.000,00 kuna iznio sam u grubo kad još nije bilo sve 
riješeno. Predložio je vijećniku da se za sve dodatne informacije obrati upravnim odjelima 
Grada Čakovca te će dobiti detaljnije informacije. Zakup klizališta u navedenom periodu iznosi 
162.000,00 kuna.  Grad osigurava korištenje javne površine, postavljanje podloge za klizalište, 
spremište za klizalište i opremu, trošak struje i vode u iznosu od 130.000,00 kuna, pa kad od 
162.000,00 oduzmete 130.000,00 kuna, dođete na cijenu od 32.000,00 kuna koliko nas je 
koštalo klizalište.   
 
Josip Varga ostao je i dalje nezadovoljan odgovorom. 
 
Emina Miri postavila je dva pitanja: 
Prvo: U kojoj je fazi LED rasvjeta u Čakovcu te da li je u taj projekat uključena ulica Luje 
Bezeredija?  
Drugo: Da li se razmišlja o promjeni signalizacije na raskrižju Travničke i Mihanovićeve? 
 
Dražen Barić odgovorio je: 
Na prvo pitanje. Projekat LED rasvjete je temeljem javnog natječaja i odabira izvođača završen 
te je prije 10-tak dana potpisan ugovor. Izrađen je operativni plan tako da sve počinje 19. 
studenog, a završava 23. prosinca. U tom projektu je i ulica L. Bezeredija.  
Drugo: Možemo napraviti sastanak s policijom i vidjeti na koji način se to može regulirati. 
 
Lana Remar pitala je kada će biti završeni radovi na ugradnji dizala u Knjižnici  Nikola Zrinski 
Čakovec i koliko će to koštati? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da je završetak predviđen do 15. studenog, a vrijednost je 
307.000,00 kuna. 150.000,00 kuna dobiveno je od Ministarstva kulture, a ostatak se nadamo 
da ćemo riješiti sa Međimurskom županijom.  
 
Karolina Juzbašić nezadovoljna odgovorom na vijećničko pitanje traži da joj se u pisanom 
obliku dostavi što je konkretna uloga Komisije za vizualni identitet Grada, koliko puta su se 
sastali te želi znati koje je njihovo mišljenje? 
Drugo pitanje: S obzirom da je gradonačelnik predsjednik Skupštine Turističke zajednice, tko 
je direktor Turističke zajednice ako imamo pomoćnicu? 
 
Ninoslav Šipoš na prvo pitanje rekao je da će odgovor dobiti u pisanom obliku. 
 
Stjepan Kovač odgovorio je na drugo pitanje: Turističko vijeće je 15. svibnja donijelo Odluku 
o raspisivanju natječaja za direktora. Nitko se nije javio. Natječaj će se ponoviti. Od Hrvatske 
turističke zajednice imamo mišljenje da voditelja možemo imati ako nije izabran direktor. 
Uostalom ista je situacija i u Međimurskoj županiji.   
 
Ljerka Cividini postavila je sljedeća pitanja: 
Prvo: Da li je gradonačelnik bez Odluke Gradskog vijeća mogao potpisati ugovor o 
rekonstrukciji javne rasvjete vrijedan oko 12.5 milijuna kuna? Ujedno joj nije jasno o kojoj se 
uštedi govori ako će se u 10 godina vratiti 12.5 milijuna kuna, a godišnji trošak je 1.400.000,00 
kuna. Moli da se njoj i ostalim vijećnicima dostavi ugovor i navedene analitike te spomenuta 
matematika u pisanom obliku. 
Drugo: Kada će se iscrtati pješački prijelaz kod groblja i hoće li to biti prije Svih Svetih? 
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Treće: S obzirom da još uvijek ništa nije poduzeto vezano uz  kamione koji voze u Čakovečke 
mlinove, a mještani ulice Andrije Mohorovčića se i dalje bune, hoće li se što poduzeti? Stanari 
vele da su dali zahtjev za postavu prometnog znaka ograničenja od 7.5 tona i da im nitko ne 
odgovara. 
Četvrto: Na natječaju za direktora GP Stanorada, jedan od uvjeta bio je pet godina radnog 
iskustva na rukovodećim položajima pa ju zanima gdje je direktor Stanorada radio 5 godina na 
rukovodećim poslovima?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je na četvrto pitanje: Odgovor ćete dobiti u pisanom obliku.  
Zatim je odgovorio na prvo pitanje: Privremeni pročelnik Barić vodio je taj projekat javne 
rasvjete s konzultantima. Postoje izračuni koji se mogu doći vidjeti u Upravni odjel za 
komunalno gospodarstvo.    
 
Mario Medved odgovorio je na drugo pitanje: Ako vremenske prilike dozvole, to bi se moglo 
odraditi do Svih Svetih.  
 
Dražen Barić odgovorio je na treće pitanje: Netočno je da ništa nije učinjeno u ulici 
Mohorovičića. Kontaktirani su Čakovečki mlinovi te će idući tjedan doći do sastanka sa 
predstavnicima stanara.  
 
Aleksandar Makovec postavio je dva pitanja: 
Prvo: S obzirom da su ljudi počeli kupovati grobna mjesta na židovskom groblju te pritom dolazi 
do devastacije povijesnih nadgrobnih spomenika pa tako to groblje više neće biti židovsko, što 
će se učiniti da se sačuva urbana grobna arhitektura? Može li Grad Čakovec ili GKP Čakom 
d.o.o. s pravom prvokupa doći u vlasništvo tih grobnih mjesta? Moli odgovor u pisanom obliku. 
Drugo: Da li u Gradu Čakovcu ili Čakomu d.o.o. postoji katastar trajnih nasada Grada Čakovca, 
posebno drvoreda, parkovnog drveća te da li se planira i kako obnavljanje tih trajnih nasada?  
Treće: Komentirao je odgovor na dobiveno vijećničko pitanje vezano uz financiranje dječjeg 
vrtića te je zaključio da cijena boravka djeteta u dječjem vrtiću nije 1120,00 kuna, nego 1766,00 
kuna, a cijena boravka u jaslicama nije 1500,00 nego 2304,00 kune (50% roditelji, 50% Grad). 
Osim toga Grad Čakovec daje još vrtićima 7.381.000,00 kuna. Napravljena je nepravda prema 
djeci koja polaze privatne vrtiće i prema njihovim roditeljima. Centar bi trebao biti dijete, a ne 
ustanova.   
 
David Vugrinec odgovorio je na treće pitanje: Sufinanciranje boravka djece u predškolskom 
odgoju određuje Zakon i akti Međimurske županije. Mišljenja je da je predškolski odgoj na 
području Grada Čakovca ustrojen dobro i kvalitetno računajući privatne vrtiće koji su u javnom 
vlasništvu.  
 
Dražen Barić odgovorio je na drugo pitanje: Katastar postoji 3/4 godine. Zajedno su ga 
financirali Grad Čakovec i GKP Čakom d.o.o. Sukladno proračunskim sredstvima provodi se 
sadnja.  
 
Radovan Kavran postavio je tri pitanja: 
Prvo: Da li postoji mogućnost da se u Zagrebačkoj ulici kod pješačkog prijelaza postave ležeći 
policajci? Traži pisani odgovor. 
Drugo: Kad će krenuti rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Dragutina Tadijanovića? Traži pisani 
odgovor. 
Treće: Što se može učiniti sa vodom koja stoji na cesti kod Lidla na Sajmištu, s obzirom da su 
moguće saobraćajne nesreće? 
 
Dražen Barić odgovorio je na treće pitanje: Odvodnja će se u narednom periodu riješiti 
slivnički.   
 
Nino Vurušić postavio je pitanje da li je gradonačelnik kupio novi auto - BMW? 
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Stjepan Kovač odgovorio je: Vidio sam taj auto na naslovnici jednog lista. Bilo bi profesionalno 
da me se pitalo. Auto nije u mojem vlasništvu. Prijavio sam urednicu i novinarku Hrvatskom 
novinarskom društvu te dobio odgovor da su povrijedile 12. članak Kodeksa časti hrvatskih 
novinara te da će im zbog nepridržavanja etičkih i profesionalnih normi biti izrečena opomena. 
Poduzet će pravne mjere i zaštiti osobni integritet, integritet gradonačelnika te Grada Čakovca. 
Sve što imam prijavljeno je u imovinskoj kartici.    
 
Josip Zorčec zamolio je u pisanom obliku kompletni prikaz svih prihoda i svih rashoda koji su 
nastali kroz manifestaciju Porucijunkulovo povezano sa Turističkom zajednicom da to bude 
sve skupa u paketu. Ujedno traži pisani odgovor da li su svi računi vezani uz Porcijunkulovo 
koji su došli plaćeni do dana ove sjednice Gradskog vijeća ili je ostalo nešto neplaćeno?  
Zatim je postavio pitanje: S obzirom da se na display-u kod Centra za kulturu svašta reklamira, 
da li je moguće da se svakih sat vremena u kratkom periodu prikazuje i Zrinska garda?  
Pozvao je sve prisutne kao potpredsjednik Zrinske garde na Međunarodni znanstveni skup 
Zrinski od Bibirskih Šubića do Čakovečkih Zrinskih koji će se održati u Čakovcu 26. listopada 
2018. 
 
Stjepan Kovač naveo je da će na prvo pitanje dati pisani odgovor. 
Složio se s time da Zrinsku gardu treba staviti na gradski display. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 13:11 sati. 
 
 
Točka 1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna 
Grada Čakovca do 30. lipnja 2018.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Aleksandar Makovec, Lidija Jaklin, Emina Miri, Stjepan Kovač.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i Polugodišnje izvješće o 
izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2018.  
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2  su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Polugodišnje izvješće o izvršenju 
Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2018. usvojeni većinom glasova svih vijećnika.  
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o donošenju izmjene i dopune Urbanističkog plana 
uređenja romskog naselja Kuršanec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju izmjene i 
dopune Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju izmjene i dopune 
Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec donesena jednoglasno. 
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Točka 3. Donošenje Odluke o:  

a) komunalnom redu  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio Aleksandar Makovec. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o komunalnom redu. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0  je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o komunalnom redu donesena 
jednoglasno. 
 
 

b) komunalnoj naknadi  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Zorčec, Stjepan Kovač. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o komunalnoj naknadi donesena 
jednoglasno. 
 
 

c) komunalnom doprinosu  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Aleksandar Makovec, Dražen Barić, Dragica Kemeter. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o komunalnom doprinosu donesena većinom 
glasova. 
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o: 
 
a) uređenju i održavanju naselja 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.   
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 



8 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o uređenju i održavanju naselja. 

 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o uređenju i održavanju naselja 
donesena jednoglasno.  

 
 
b) zelenim površinama 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Emina Miri i Dražen Barić. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
Vijećnica Ljerka Cividini napustila je sjednicu, zbog obaveza.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o zelenim površinama.  

 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o zelenim površinama donesena jednoglasno.  
 
 
c) obavljanju dimnjačarskih poslova  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o obavljanju dimnjačarskih poslova donesena jednoglasno. 
 
 
d) vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio Aleksandar Makovec.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade donesena jednoglasno. 
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Točka 5. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih 
djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „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 6. Donošenje Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu 
službene odore komunalnog redara 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju 
službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izgledu i sadržaju službene 
iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca 
za 2019. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Programa 
rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2019. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0  je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta 
mladih Grada Čakovca za 2019. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 8. Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih 
Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Javnog poziva za predlaganje 
kandidata za članove Savjeta mladih Grada Čakovca 
  
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Javni poziv za predlaganje kandidata za 
članove Savjeta mladih Grada Čakovca upućen jednoglasno. 
 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u 
vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Aleksandar Makovec, Ninoslav Šipoš. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog 
dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o osiguranju prostora za socijalne potrebe 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Zorčec, Stjepan Kovač, Josip Požgaj, Aleksandar Makovec, 
David Vugrinec. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o osiguranju prostora za 
socijalne potrebe.  
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o osiguranju prostora za socijalne 
potrebe donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 11. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta na području UPU-a oko Policijske uprave 
u Čakovcu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Aleksandar Makovec, Stjepan Kovač, Ninoslav Šipoš.   
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o kupnji zemljišta na 
području UPU-a oko Policijske uprave u Čakovcu.  
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„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2  su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o kupnji zemljišta na području 
UPU-a oko Policijske uprave u Čakovcu donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 12. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Ugovor o provođenju dijela DPU 
Gospodarska zona Istok – Sjeverni dio u Čakovcu između Grada Čakovca i Međimurske 
županije 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju Suglasnosti na 
Ugovor o provođenju dijela DPU Gospodarska zona Istok – Sjeverni dio u Čakovcu 
između Grada Čakovca i Međimurske županije.  
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o davanju Suglasnosti na Ugovor 
o provođenju dijela DPU Gospodarska zona Istok – Sjeverni dio u Čakovcu između 
Grada Čakovca i Međimurske županije donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 13. Donošenje Odluke o: 

a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca 
nerazvrstanih cesta u k.o. Mihovljan 
b) u prijenosu vlasništva bez naknade za sve zemljišne čestice u katastarskim 
općinama na području Grada Čakovca na Hrvatske ceste za potrebe izgradnje 
Sjeverne obilaznice  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio Stjepan Kovač.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o: 

a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca 
nerazvrstanih cesta u k.o. Mihovljan 
b) u prijenosu vlasništva bez naknade za sve zemljišne čestice u katastarskim 
općinama na području Grada Čakovca na Hrvatske ceste za potrebe izgradnje 
Sjeverne obilaznice  

 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluke o: 

a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca 
nerazvrstanih cesta u k.o. Mihovljan 
b) u prijenosu vlasništva bez naknade za sve zemljišne čestice u katastarskim 
općinama na području Grada Čakovca na Hrvatske ceste za potrebe izgradnje 
Sjeverne obilaznice  
c) ovlaštenju gradonačelnika 

 donesene jednoglasno.  
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Točka 14. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju 
Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske donesena 
jednoglasno. 
 
  
 
Točka 15. Donošenje Odluke o: 
 
a) izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog  
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0  je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca donesena većinom glasova.  
 
 
b) dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Zorčec, Stjepan Kovač.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dopunama Odluke o 
koeficijentima za obračun plaće službenika. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o koeficijentima za obračun plaće 
službenika donesena jednoglasno.  
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 13:50 sati. 
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