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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 28. ožujka 2019.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/19-01/12, URBROJ: 2109/2-02-19-01, od 22. 
ožujka 2019., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.  
  

Na početku sjednice pristupilo se verifikaciji mandata vijećnika. Član Mandatne 
komisije Josip Požgaj dao je Izvješće Mandatne komisije o promjenama u Gradskom vijeću. 
Ivan Perhoč imenovan je direktorom GKP Čakom d.o.o. s 15.3.2019. stoga ne može više biti 
vijećnik Gradskom vijeću. Lana Remar stavila je mandat u mirovanje iz osobnih razloga.  

  
 Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim vijećnice Ljerke Cividini.  
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, međunarodne poslove i odnose s javnošću, pročelnik Upravnog odjela za javnu 
nabavu, gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Svetislav Drakulić, mag. iur. i voditeljica 
Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec. 

 
Sjednici su prisutni ravnatelji gradskih ustanova, direktor GKP Čakom d.o.o., 

predsjednik Savjeta mladih i direktor Međimurskih voda d.o.o. te predstavnik Menee Dejan 
Rođak.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija.  
 
U vijećnici je prisutno 20 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili: 
1. Izvod iz zapisnika sa 9. i 10. sjednice Gradskog vijeća 
2. Odgovore na vijećnička pitanja 
3. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca 
 

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 9. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/18-01/127, URBROJ: 2109/2-02-02-18-03, 
od 13. prosinca 2018. 
 

«Za» je glasovalo 20 vijećnika, 0 je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.  

 
 
 



2 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 10. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/19-01/4, URBROJ: 2109/2-02-
04-19-03, od 31. siječnja 2019.  

 
«Za» je glasovalo 20 vijećnika, 0 je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.  
 
Klub vijećnika HNS-a predložio je da se sa dnevnog reda skine točka 17. Donošenje Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. 
 
Gradonačelnik je dao obrazloženje. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Kluba vijećnika HNS-a. 
 
„Za“ je glasovalo 8 vijećnika, pa je Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da točka 
17. nije skinuta sa dnevnog reda. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici primili i prijedlog za dopunu 
Dnevnog reda, na način se da iza točke 25. doda nova točka 26. koja glasi: 
 
27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
  

Slijedilo je glasovanje o predloženoj dopuni dnevnog reda na način da se iza 
točke 25. doda nova točka 26. koja glasi:  
 
26. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je bilo „protiv“ 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je točkom 26. dopunjen dnevni red sjednice Gradskog 
vijeća većinom glasova. 
 
Slijedi glasovanje o dnevnom redu u cjelini: 
  
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 11. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Čakovca u cjelini. 

 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je bilo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“, pa 

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

1. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne 
komisije  

2. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost 

3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2018.  
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 

Proračuna Grada Čakovca za 2018.  
5. Usvajanje Izvješća o: 

a) izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2018.  
b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2018.  
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c) provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2018.  
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje GKP Čakom 

d.o.o. 
7. Usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o.  
8.  Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2018. 

a) Dječjeg vrtića Cipelica 
b) Dječjeg vrtića Cvrčak 
c) Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec 
d) Centra za kulturu Čakovec 
e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 

9. Davanje Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2018.  
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od 

požara u Gradu Čakovcu za 2018.  
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec: 

a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 
31.12.2018. 
b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 
1.1. do 31.12.2018. 

12. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018. 
13. Donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog 

plana uređenja "Privredne zone uz Zagrebačku ulicu" u Čakovcu  
14. Donošenje Odluke o provedbi arhitektonsko urbanističkog natječaja za izradu 

idejnog rješenja uređenja (rekonstrukcije) Trga Republike u Čakovcu 
15. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

“Gospodarska zona Ivanovec” 
16. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i 

klimatskih promjena  
17. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih 

poslova  
18.  Donošenje Odluke o: 

a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za 
provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca  
b) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada  

19. Donošenje: 
a) Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Komisije 
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Čakovca za 2019. 
b) Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava 
pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda 

20. Razmatranje Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja 
zaštite od požara za 2018.  

21. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 
2019. 

22. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2019.  
23. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika 

od 01.07. do 31.12.2018.  
24. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca  
25. Usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu 

Grada Čakovca za 2018.  
26. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

 
  

http://www.zavod.hr/cakovec/DPU/DPU_Privredne_zone_uz_Zagrebacku_ulicu_u_Cakovcu.rar
http://www.zavod.hr/cakovec/DPU/DPU_Privredne_zone_uz_Zagrebacku_ulicu_u_Cakovcu.rar
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Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:14 sati. 
 
Radovan Kavran pitao je kada će se krenuti u projekat Spinčićeve ulice? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je:  Županija nam mora odstupiti dio zemljišta. Mi radimo 
projektiranje. Vjerujem da će to biti ove godine. 
 
Karolina Juzbašić najprije je čestitala kolegicama koje su na današnjoj sjednici Gradskog 
vijeća verificirale mandat. Potom se osvrnula na rušenje stabala u čakovečkom Perivoju 
Zrinskih potaknuta žaljenjem i prosvjedom građana na društvenim mrežama te je konstatirala 
da je Čakovec od zelenog grada postao Grad kojem smetaju drveća.   
Pohvalila je što Grad Čakovec daje financijsku potporu Muzeju Međimurja. 
Zatim je postavila pitanja:  
Prvo: S obzirom da je gradonačelnik potpisao Odluku o odabiru i visini financijskih potpora 
javnim programima i projektima, zanima je zašto su neki projekti, poznati izvan Čakovca i 
Međimurja (Forestland i Zrinski Art festival), dobili nula kuna, a Centar za kulturu koji ionako 
dobiva potporu od Grada je dobio dodatnu potporu od 127.000,00 kuna? 
Drugo: Hoće li se i kada u Ulici Stjepana Radića kod Lidla obilježiti pješački prijelaz zbog 
opasnosti pojačanog prometa? To se može riješiti i ležećim policajcima.  
 
Stjepan Kovač očitovao se na rušenje stabala u Perivoju Zrinskih te je naveo da je prije cca 
mjesec dana Grad Čakovec na web stranicama, putem medija objavio što će se i kako raditi. 
Navedeno je da će se porušiti 20 dotrajalih, bolesnih stabala i posaditi 40 novih koja sadnja je 
već počela. Sve je pod nadzorom struke. Porušena drva su bila bolesna. U Proračunu za 2019. 
predviđeno je u tu svrhu 120.000,00 kuna. Revitalizaciju parka plaća Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost.  
Zatim je odgovorio na prvo pitanje: Program Zrinski Art popraćen je u stavci o manifestacijama 
koji se odvijaju na području Grada Čakovca. Dobili su sredstva kao i prošle godine. Forestland 
je projekt Županije. 
 
David Vugrinec priključio se odgovoru te naveo da su jučer objavljeni rezultati vezani za javni 
poziv, koji su neslužbeni jer traje žalbeni rok. Zrinski Art financirati će se iz stavke Ljetni 
programi. Centar za kulturu javio se na javni poziv te je dobio sredstva. Odluke o tome donosile 
su Komisije.  
 
Mario Medved odgovorio je na drugo pitanje: Grad je upoznat s tim problemom te će se tokom 
travnja pristupiti horizontalnom iscrtavanju svih prometnica na području Grada Čakovca, gdje 
je to potrebno. Za ulicu S. Radića predviđene su zvučne trake. Pristupiti će se točkastoj 
oborinskoj odvodnji i to baš kod Lidla između prometnice i pješačke staze.  
 
Lana Rođak postavila je pitanje može li se razmotriti mogućnost da se sjednice Gradskog 
vijeća održavaju u popodnevnim satima?  
 
Sjednici se pridružila vijećnica Ljerka Cividini. 
 
Jurica Horvat rekao je da su sjednice tradicionalno četvrtkom u 12:00 sati, što ne znači da 
tako mora i biti, ali upravo to nas je učinilo transparentnim gradom, jer istog dana nakon 
sjednice odrađuju se svi poslovi potrebni za objave na web stranicama i dostave. 
 
Josip Varga postavio je pitanje zamjeniku gradonačelnika Mariu Medvedu. S obzirom na 
svojevremeni odgovor zamjenika gradonačelnika da se radi projekat vezan uz označavanje 
odnosno uređenje biciklističkih staza na području Čakovca, je li taj projekat gotov, tko ga je 
radio i kad se kreće s radovima?  
Drugo pitanje upućuju vlasnici gospodarskih objekata i građani Ivanovca, a odnosi se na 
izgradnju obilaznice dijela naselja Ivanovec te ih zanima kada će započeti izgradnja te 
obilaznice? 
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Treće pitanje uputio je direktoru Međimurskih voda te ga zanima u kojem postotku su 
priključena domaćinstva na sustav odvodnje otpadnih voda u Dravskom bazenu, posebno 
Novom Selu na Dravi? Što poduzimaju Međimurske vode s obzirom da postoje prigovori 
građana? 
 
Mario Medved odgovorio je na prvo pitanje da u svibnju ide pilot projekat na trasi od Štefanca, 
južna obilaznica, preko rotora Ivanovec, prema rotoru Savska Ves, prema podvožnjaku, u 
Zrinsko-frankopansku i na D-209 (cca 10 km biciklističke trake). 
 
Josip Varga napomenuo je da njega zanima biciklistički promet u Čakovcu. 
 
Stjepan Kovač odgovorio je na pitanje u vezi Gospodarske zone Ivanovec te je rekao da se 
o tome razgovaralo sa stanovnicima Ivanovca. Idejni projekat zaobilaznice je napravljen. 
Trebalo bi krenuti u otkup zemljišta. Vrijednost projekta je cca 25 milijuna kuna, koje Grad 
nema te je tu potrebna pomoć države.    
 
Direktor Međimurskih voda d.o.o. Vladimir Topolnjak odgovorio je da je aglomeracija Novo 
Selo na Dravi u toku. Slijedi vodopravna inspekcija. Svakom nepriključenom kućanstvu 
Međimurske vode su poslale pozive, ali opomene vodopravne inspekcije biti će učinkovitije. 
Priključenost Novog Sela na Dravi je ispod 50%.  
 
Andreja Marić pohvalila je postavljanje svijetleće konzole iznad zebre kod Gimnazije. 
Pretpostavlja da će se to učiniti i kod drugih škola i vrtića. Potom je apelirala na medije da i oni 
nešto učine sa nekulturom mnogih vozača, s obzirom da parkiraju po zebrama, kod škola. 
Vjeruje da će se tu nešto poduzeti.  
 
Stjepan Kovač složio se sa problemom nekulture vozača koja se događa ne samo kod škola, 
nego i kod vrtića. Jasno je da postoji potreba za ležećim policajcima na području cijelog Grada 
Čakovca. Stižu i nove kamere koje će registrirati nesavjesne vozače.  
 
Josip Požgaj postavio je pitanje hoće li Grad Čakovec zabraniti nastupe cirkusa sa 
životinjskim točkama, što je učinilo već stotine svjetskih gradova? 
  
Stjepan Kovač odgovorio je da hoće. 
 
Emina Miri potaknuta natpisima u medijima postavila je pitanje što će se poduzeti sa 
izgradnjom biciklističko-pješačke staze od ulice I. G. Kovačića u Čakovcu do Šenkovca? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da slijedi gradnja Sjeverne obilaznice koja će imati koridor od 250 
m prema Čakovcu pa tako nema logike da se sada radi  pješačko-biciklistička staza.  
 
Predrag Kočila rekao je da je Grad već imao Odluku Gradskog vijeća o zabrani nastupa 
cirkusa sa životinjskim točkama, ali je stavljena van snage.  
Osvrnuo se na percepciju javnosti koja doživljava da se Čakovec devastira.    
Zatim je postavio dva pitanja: 
Prvo: Prema Rješenju odnosno potpisanom ugovoru o izvođenju radova o sanaciji 
nadvožnjaka, spominje se Geotehnika d.o.o. iz Selca na Braču, a prema  rješenju od 4. 
prosinca 2018. izgubljen je spor od Geotehnike d.o.o. Split? Da li je to ista firma? Ako je to ista 
firma, onda nije dobro provedena javna nabava.    
Drugo: Može li inspekcija svaki čas zatvoriti kuhinju I. osnovne škole Čakovec prema pisanju 
medija i očitovanju ravnatelja I. osnovne škole Čakovec Siniše Stričaka?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da što se tiče nadvožnjaka, stručno povjerenstvo odabralo je 
izvođača. Potom je uslijedila žalba. Sve provodimo po zakonu. Ugovor je potpisan s firmom za 
koju je Državno povjerenstvo donijelo odluku.  
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Svetislav Drakulić dao je objašnjenje: Stručni tim je procijenio da posao koji je odradila 
Geotehnika ne odgovora obimu posla koji smo tražili. Državna komisija bila je drugačijeg 
mišljenja.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je na drugo pitanje da je jedno rekao ravnatelj Stričak, a drugo su 
prenijeli mediji. Kad ta kuhinja stvarno ne bi vrijedila, u njoj bi već sigurno bila inspekcija. 
Kuhinja je u redu, djeca jedu zdravo.   
 
Josip Zorčec postavio je pitanje o završenoj rekonstrukciji javne rasvjete na način da je 
uvedena LED rasvjeta koja ne svijetli jačinom prijašnje. Mogu li se rasvjetna tijela postaviti  na 
kraće razmake, nego što su sada, kako bi bilo više svijetla?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da će se izvršiti mjerenja da bi se utvrdilo da li ta javna rasvjeta 
svijetli kako treba. Razmišlja se o gušćem postavljanju svjetiljki.    
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 13:02 sati. 
 
Točka 1. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne 
komisije  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Sastao se Odbor za izbor i imenovanje te je predsjednica Odbora Andreja Marić pročitala 
Mišljenje Odbora.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Rješenja o razrješenju i 
imenovanju predsjednika Mandatne komisije.  
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o razrješenju i imenovanju 
predsjednika Mandatne komisije doneseno većinom glasova. 
 
 
Točka 2. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Josip Varga se javio za riječ.  
 
Sastao se Odbor za izbor i imenovanje te je predsjednica Odbora Andreja Marić pročitala 
Mišljenje Odbora.  
 
 U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Rješenja o razrješenju i 
imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost. 
 
„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 5 je glasovalo „protiv“, 3  su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost doneseno većinom glasova. 
 
 
 
Točka 3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2018. 
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Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Ljerka Cividini u ime Kluba vijećnika HNS-a, Stjepan Kovač, Ljerka 
Cividini, Aleksandar Makovec u ime Kluba vijećnika HDZ-a, Karolina Juzbašić, Aleksandar 
Makovec, Josip Varga.  
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2018. te Godišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna. 
 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 9 je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Čakovca za 2018. te Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 
Čakovca za 2018. usvojeni većinom glasova svih vijećnika. 
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 
Proračuna Grada Čakovca za 2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli 
rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2018. 
 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 10 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata 
te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2018. donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 5. Usvajanje Izvješća o: 
 
a) izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2018. 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Aleksandar Makovec, Lidija Jaklin, Ljerka Cividini, Josip Zorčec, 
Stjepan Kovač.   
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. 

 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 10 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. usvojeno većinom 
glasova.  

 
 



8 
 

b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. 

 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 10 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. usvojeno većinom glasova.  
 
 
c) provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2018. 
 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 10 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Grada Čakovca za 2018. usvojeno većinom glasova. 
 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje GKP Čakom 
d.o.o. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Zorčec, Stjepan Kovač, direktor GKP Čakom d.o.o Ivan 
Perhoč, Josip Varga, Predrag Kočila, Aleksandar Makovec.   
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
kreditno zaduženje GKP Čakom d.o.o. 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o davanju suglasnosti za kreditno 
zaduženje GKP Čakom d.o.o. donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 7. Usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Izvješća o radu davatelja javne 
usluge GKP Čakom d.o.o. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP 
Čakom d.o.o. usvojeno većinom glasova. 
 
 
Točka 8. Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2018. gradskih ustanova 
 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća od točke 8. a do točke 8. e. 
 
U raspravi su sudjelovali: Karolina Juzbašić, ravnateljica Dječjeg vrtića Cipelica Gordana Šoltić 
Siladi, ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak Lidija Varošanec, Emina Miri, Nino Vurušić, Josip 
Varga, Aleksandar Makovec, Stjepan Kovač, Predrag Kočila. 
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog: 

a) Suglasnosti na Izvještaj o ostvarivanju Plana i Programa rada i financijskog 
poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2018. 

b) Suglasnosti na Izvještaj o ostvarivanju Plana i Programa rada i financijskog 
poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2018. 

c) Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec za 2018. 

d) Odluke o usvajanju Izvješća o radu Centra za kulturu Čakovec za 2018. i 
Financijsko izvješće za 2018. 

e) Odluke o usvajanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Čakovec za 2018. 
 

„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je: 

a) Suglasnosti na Izvještaj o ostvarivanju Plana i Programa rada i financijskog 
poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2018. 

b) Suglasnosti na Izvještaj o ostvarivanju Plana i Programa rada i financijskog 
poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2018. 

c) Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec za 2018. 

d) Odluke o usvajanju Izvješća o radu Centra za kulturu Čakovec za 2018. i 
Financijsko izvješće za 2018. 

e) Odluke o usvajanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Čakovec za 2018. 

dana/donesena većinom glasova. 
 
 
 
Točka 9. Davanje Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi sudjelovali: Josip Varga, zapovjednik Mladen Kanižaj, Nino Vurušić, Predrag Kočila, 
Stjepan Kovač. 
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U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti na 
Izvješće o radu JVP Čakovec za 2018. 
 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnosti na Izvješće o radu 
JVP Čakovec za 2018. dana jednoglasno. 
 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od 
požara u Gradu Čakovcu za 2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP 
Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2018. 
  
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća JVP Čakovec 
o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2018. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec: 
a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2018. 
b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 
31.12.2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Zorčec, direktor Vladimir Topolnjak. 
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća 
Međimurskih voda d.o.o. Čakovec: 
a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2018. 
b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 
31.12.2018. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća Međimurskih 
voda d.o.o. Čakovec: 
a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2018. 
b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 
31.12.2018. 
donesena većinom glasova.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća napravio je pauzu od 10 minuta. 
 
 
 
 
Točka 12. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018. 
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Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javila: Karolina Juzbašić.   
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluku o usvajanju Izvješća o 
radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018.  
 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta 
mladih Grada Čakovca za 2018. donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 13. Donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog 
plana uređenja "Privredne zone uz Zagrebačku ulicu" u Čakovcu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio Aleksandar Makovec.  
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o pokretanju postupka 
stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Privredne zone uz Zagrebačku ulicu" 
u Čakovcu. 
 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“, 0  je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o pokretanju postupka stavljanja 
izvan snage Detaljnog plana uređenja "Privredne zone uz Zagrebačku ulicu" u Čakovcu 
donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 14. Donošenje Odluke o provedbi arhitektonsko urbanističkog natječaja za izradu 
idejnog rješenja uređenja (rekonstrukcije) Trga Republike u Čakovcu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Zorčec, Stjepan Kovač, Karolina Juzbašić, Ninoslav Šipoš, 
Predrag Kočila, Dragutin Bajsić, Aleksandar Makovec. 
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o provedbi arhitektonsko 
urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja (rekonstrukcije) Trga 
Republike u Čakovcu. 
 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o provedbi arhitektonsko 
urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja (rekonstrukcije) Trga 
Republike u Čakovcu donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 15. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 
“Gospodarska zona Ivanovec” 
 

http://www.zavod.hr/cakovec/DPU/DPU_Privredne_zone_uz_Zagrebacku_ulicu_u_Cakovcu.rar
http://www.zavod.hr/cakovec/DPU/DPU_Privredne_zone_uz_Zagrebacku_ulicu_u_Cakovcu.rar
http://www.zavod.hr/cakovec/DPU/DPU_Privredne_zone_uz_Zagrebacku_ulicu_u_Cakovcu.rar
http://www.zavod.hr/cakovec/DPU/DPU_Privredne_zone_uz_Zagrebacku_ulicu_u_Cakovcu.rar
http://www.zavod.hr/cakovec/DPU/DPU_Privredne_zone_uz_Zagrebacku_ulicu_u_Cakovcu.rar
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Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio Aleksandar Makovec,  
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izradi izmjene i dopune 
Urbanističkog plana uređenja “Gospodarska zona Ivanovec”. 
 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi izmjene i dopune 
Urbanističkog plana uređenja “Gospodarska zona Ivanovec” donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 16. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja 
i klimatskih promjena  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Akcijskog 
plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena.  
 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Akcijskog plana 
održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 17. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju 
dimnjačarskih poslova 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Karolina Juzbašić, Stjepan Kovač, Josip Varga. 
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. 
 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 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.  
 
 
Točka 18. Donošenje Odluke o: 
a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu 
uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o 
lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog 
otpada na području Grada Čakovca. 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama, 
količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na 
području Grada Čakovca donesena jednoglasno.  
 
b) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o provedbi posebnih 
mjera sprječavanja odbacivanja otpada 
 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o provedbi posebnih mjera 
sprječavanja odbacivanja otpada donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 19. Donošenje: 

a) Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Komisije 
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Čakovca za 2019. 
b) Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava 
pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.   
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog: 
a) Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Komisije za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Čakovca za 2019. 
b) Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za 
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda 
 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“,  0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je:  
a) Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Komisije za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Čakovca za 2019. 
b) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za 
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda 
prihvaćeno jednoglasno.  
 
 
Točka 20. Razmatranje Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja 
zaštite od požara za 2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Izvješća o stanju Godišnjeg 
provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2018. 
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„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o stanju Godišnjeg provedbenog 
plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2018. usvojeno jednoglasno.  
Točka 21. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 
2019. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019. 
 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0  je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o financiranju decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola u 2019. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 22. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 
2019. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o kriterijima za 
financiranje redovite djelatnosti JVP u 2019. 
 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0  je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o kriterijima za financiranje 
redovite djelatnosti JVP u 2019. donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 23. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika 
od 01.07. do 31.12.2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Predrag Kočila, Aleksandar Makovec, Stjepan Kovač, Lana Rođak, 
Josip Varga. 
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01.07. do 31.12.2018. 
 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 7 je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Polugodišnjeg 
izvješća o radu gradonačelnika od 01.07. do 31.12.2018. donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 24. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca 
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Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama 
i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca 
 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0  je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o agrotehničkim mjerama i 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca 
donesena jednoglasno.  
 
 
 
Točka 25. Usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu 
Grada Čakovca za 2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Izvješća o provedbi Plana 
upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018. 
 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“, 0  je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o provedbi Plana upravljanja 
nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018. usvojeno jednoglasno. 
 
 
 
Točka 26. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Karolina Juzbašić, Dragica Kemeter, Aleksandar Makovec. 
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnom doprinosu. 
 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o komunalnom doprinosu donesena jednoglasno.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 15:33 sati. 
 
 
 
KLASA: 021-05/19-01/12 
URBROJ: 2109/2-02-19-05 
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Čakovec, 28. ožujka 2019. 
 
      
   PROČELNICA                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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


