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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
     

sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 5. ožujka 2020.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

 
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/20-01/17, URBROJ: 2109/2-02-20-01, od 27. 
veljače 2020., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.  
   

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim vijećnice Lane Rođak, Jasne 
Hrlec i Emine Miri. 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., pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Dražen Barić, mag. ing. traff. i 
voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.  

 
Sjednici su prisutni: direktor trgovačkog društva GKP Čakom d.o.o. Ivica Perhoč,  

ravnatelji ustanova: Dječjeg vrtića Cipelica Gordana Šoltić Siladi, Dječjeg vrtića Cvrčak Lidija 
Varošanec, Centra za kulturu Čakovec Ladislav Varga, Knjižnice „Nikole Zrinski“ Čakovec 
Ljiljana Križan, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Mario Zamuda, zapovjednik JVP Čakovec 
Mladen Kanižaj, direktor Međimurskih voda d.o.o. Čakovec Vladimir Topolnjak, tehnički 
direktor Međimurskih voda d.o.o. Dario Ban te potpredsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca 
Lovro Horvat.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija.   
 
U vijećnici je prisutno 18 vijećnika te Gradsko vijeće ima kvorum. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili: 
1. Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća 
2. Izvješće o novčanim potporama Grada Čakovca za akademsku 2019./2020. 
3. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca 2019/2020. 
4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 

2019. 
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada  Čakovca za 

2019. godinu  
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. 
7. Izvješće o izvršenju programa i projekata udruga u 2019.  

 

Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbori čija mišljenja su vijećnici dobili. 
 
 Vijećnici su dobili na stol: 

- odgovor na vijećničko pitanje 
- prijedlog za točku dnevnog reda naziva: „Odluka o načinu sufinanciranja boravka djece 

s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama“, vijećnika Aleksandra 
Makovca 

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 15. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/19-01/73, URBROJ: 2109/2-02-
02-19-03, od 5. prosinca 2019. 
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«Za» je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.  

 
 
David Vugrinec dao je objašnjenje zašto prijedlog Odluke o načinu sufinanciranja 

boravka djece na području grada Čakovca u predškolskim ustanova vijećnika Aleksandra 
Makovca nije točka dnevnog reda.  

 
Predsjednik vijeća odredio je pauzu u trajanju od dvije minute, po zamolbi vijećnika 

Aleksandra Makovca, radi konzultacija oporbenih vijećnika u vezi prijedloga Odluke vijećnika 
Aleksandra Makovca.   
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog vijećnika Aleksandra 
Makovca da se u dnevni red uvrsti točka koju je sam izradio, a koja glasi:   

„Donošenje Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca 
u predškolskim ustanovama“ 

  
Za je glasovalo 7 vijećnika, 10 je glasovalo protiv, 1 je bio suzdržan pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da prijedlog Odluke vijećnika Aleksandra 
Makovca nije uvršten u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.   
 

Vijećnik Aleksandar Makovec napustio je sjednicu Gradskog vijeća pa je u vijećnici 
prisutno 17 vijećnika.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 16. sjednice Gradskog 

vijeća Grada Čakovca.  
 
 „Za“ je glasovalo 10 vijećnika, 1 je bio „protiv“, 6 je bilo „suzdržanih“, pa 

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

1. Davanje prethodne suglasnosti na izmjene statuta: 
a) Dječjeg vrtića Cipelica 
b) Dječjeg vrtića Cvrčak 

2. Donošenje Odluke o: 
a) dopuni Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak  
b) dopuni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u 
predškolskim ustanovama 

3. Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2019. 
a) Dječjeg vrtića Cipelica 
b) Dječjeg vrtića Cvrčak 
c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec 
d) Centra za kulturu Čakovec 
e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 

4. Davanje Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2019.  
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u 

Gradu Čakovcu za 2019.  
6.  Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec  
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec: 

a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2019. 
b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 
31.12.2019. 

8. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovec u 2020.  
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9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o požaru na odlagalištu otpada „Totovec“ 
10. Donošenje Odluke o: 

a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu 
uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca 

b) mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 
otpada odbačenog u okoliš 

c) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada  
11. Usvajanje Izvješća o: 

a) izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 
b) provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2019. 

12. Usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2019.  
13. Donošenje: 

a) Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca  
b) Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca   

14. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za 
razdoblje od 1.07.2019. – 31.12.2019.  

15. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone istok – 
Pustakovec  

16. Razmatranje Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 
požara za 2019.  

17. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta  
18. Usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada 

Čakovca za 2019.  
19. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2019.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:15 sati. 
 
Josip Varga: 
S obzirom da je na terenima SRC Mladost, u neposrednoj blizini nogometnog igrališta, kao 
neprimjerenom prostoru, postavljen tenk, a javnost nije upoznata s time, zamolio je 
gradonačelnika obrazloženje.  
Potom je pitao gradonačelnika da li je pročitao novi Zakon o vatrogastvu?   
Pohvalio je gradonačelnika što je prihvatio primjedbe oporbe te nije prenamijenio prostor, već 
će sportski tereni „Marijan Zadravec Macan“ postati višenamjensko igralište.   
 
Stjepan Kovač je zahvalio na pohvali, a potom je dao objašnjenja:  
Tenk je postavljen u spomen na 25. lipnja 1991. kada su Međimurke i Međimurci u Čakovcu 
zaustavili tenkove koji su iz Varaždinske kasarne krenuli prema Sloveniji. Zamolbu za 
postavljanje tenka uputile su udruge branitelja, udruge proizašle iz Domovinskog rata.  
Darovala ga je Hrvatska vojska. Postavljen je kao spomen obilježje. Uz tenk se izrađuje 
spomen ploča. Najprihvatljivije mjesto bilo je mjesto kraj streljane, a ne nogometnog igrališta.   
Što se tiče novog Zakona o vatrogastvu u Saboru sam glasovao protiv njega jer je tim činom 
država uzela sve što su vatrogasci gradili preko 150 godina. Uz to je naveo da je Udruga  
gradova RH pokrenula pitanje ustavnosti tog Zakona.  
 
Zoran Vidović: obrazloženju uspostavljanja tenka priključio se kao hrvatski branitelj, navodeći 
da je inicijativa krenula od međimurskih branitelja te gardijske brigade Puma. Ideja je bila da 
se tenk postavi u bivšoj vojarni u Čakovcu, ali tamo Međimurska županija provodi druge 
projekte. Također je bila ideja, da se postavi uz sjevernu obilaznicu, ali nije dobivena 
suglasnost Hrvatskih cesta. S obzirom da se događaj zbio 25. lipnja 1991. u tom dijelu 
Čakovca, za postavljanje tenka odabrana je ta lokacija.  
 
Andreja Marić postavila je niz pitanja vezanih uz korona virus:  
Da li na nivou Grada Čakovca postoji krizni stožer vezan uz korona virus? Da li se surađuje sa 
kriznim stožerom Županije? Koliko puta se stožer do sada sastao u Gradu odnosno u Županiji? 
Kad je bio zadnji sastanak te kakve su preporuke? Što će biti sa većim okupljanjima poput 
sutrašnjeg velikog koncerta? Da li je konzultiran odnosno pozvan na sastanak specijalista 
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infektolog? Navela je da bolnica u kojoj radi nema službeni krizni stožer pa bi željela da Grad 
bude primjer u tome. 
 
Stjepan Kovač odgovorio je: U našoj nadležnost su vrtići, predškolski i školski odgoj. Grad je 
poduzeo sve propisano što je došlo od Ministarstva. Vrtići i škole drže higijenu na zavidnom 
nivou. Dezinfekcijskih sredstava ima dovoljno. Pratiti ćemo situaciju i djelovati prema 
naputcima stožera i Ministarstva. Dao je riječ zamjeniku gradonačelnika Mariu Medvedu.   
 
Mario Medved: Po naputku Nacionalnog stožera koji je tražio da se sazovu županijski i gradski 
stožeri, organizirali smo i sazvali 2. ožujka 2020. gradski stožer civilne zaštite. Detaljno 
izlaganje imala je ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Marina Payerl Pal te epidemiolog dr. 
Lidija Vrbanec Megla. Zaključeno je da je sve pod nadzorom, da nema zaraženih osoba, da 
se ne otkazuju javna okupljanja te da je odlazak na takva mjesta, stvar osobne odluke. 
Nacionalni stožer kanal je komunikacije prema medijima.   
 
Andreja Marić preporučila je da se u rad kriznog stožera uključi infektolog.   
 
Mario Medved zahvalio se na preporuci te naveo da će u rad kriznog stožera biti uključen 
infektolog.  
 
Karolina Juzbašić:  
Vezano uz odgovor na vijećničko pitanje navela je da je 660,00 kn ukupno plaćenih dnevnica 
skromni iznos.  
Potom je došlo do podjele fotografija koje je donijela, po pregledu istih od strane predsjednika 
Gradskog vijeća. Vezano uz fotografije koje su prikazivale sajmište kod Stare Vage navela je 
da je u nekoliko navrata govorila kako je ta lokacija ruglo Grada. Stoga moli da se Sajmište 
sredi.  
S obzirom da je Gradu Čakovcu upućena peticija protiv kockarnice na čakovečkom jugu, koja 
radi 24 sata, u blizini je škole, interesira je može li se tu što napraviti?  
Navela je da je prošlo 6 mjeseci od kako je obećano da će se nacrtati horizontalna zebra kod 
Lidla i postaviti zvučne vibro trake, a još ništa nije učinjeno, pa moli da se to napravi.  
Zamolila je da se iza 16:00 sati u centar Čakovca uvede besplatno parkiranje.   
 
Stjepan Kovač:  
Za Sajmište se traže rješenja. 
Potpisnik je peticije protiv kockarnice na čakovečkom jugu. Upravo zato je u Saboru pokrenuo 
izmjenu Zakona o igrama na sreću što je upućeno u saborsku proceduru. Razgovarao je sa 
Ministrom financija koji je, vezano uz to, pokrenuo izmjenu Pravilnika, sve sa željom da se  
takve stvari više ne bi događale, jer na žalost retrogradno ne možemo djelovati. Ostaje nam 
da na čakovečkom jugu kod kockarnice angažiramo čuvare reda. 
Krenuti ćemo u postavljanje zvučnih traka.  
Za skraćivanje roka naplate parkiranja u Čakovcu rade se izračuni koji će uskoro biti  
prezentirani široj javnosti.   
   
Predrag Kočila postavio je sljedeća pitanja:   
Prvo: Ima li gradonačelnik stav uz istupe saborskog zastupnika Kajtazija oko Roma, s obzirom 
da su se o tome javno očitovali gradonačelnik Murskog Središća i Međimurska županija?   
Drugo: Gradonačelnik je na zboru građana u Totovcu rekao da se razmišlja o spalionici otpada 
u Varaždinu u dogovoru sa gradonačelnikom Varaždina i Koprivnice, a isti su rekli da o tome 
pojma nemaju, zanima ga što je istina?  
Treće: Pitao je predsjednika Gradskog vijeća zašto mu nije odgovorio na e-mail, da li je 
gospodin Romano Bogdan upisao višu školu ili je završio višu školu?   
 
Vijećnica Emina Miri pridružila se sjednici Gradskog vijeća pa je prisutno 18 vijećnika.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da Grad Čakovec radi sve iz svoje nadležnosti da bi suživot sa 
Romima bio bolji, a ostale stvari moraju odraditi državne institucije, koje su zakazale.  
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Što se tiče spalionice, razgovarali su i da razgovaraju.   
 
Jurica Horvat odgovorio je da će se o otpadu raspravljati pod točkom današnjeg dnevnog 
reda.   
 
Josip Požgaj postavio je pitanje kada će se izravnati parkiralište kod I. Osnovne škole u 
Čakovcu, koje je u lošem stanju?   
 
Stjepan Kovač odgovorio je da je parkiralište u planu.  
 
Josip Varga naveo je da je pravo svakog vijećnika da postavi pitanje koje smatra potrebnim, 
bez obzira što se o toj tematici raspravlja pod nekom točkom dnevnog reda te stoga smatra 
da dolazi do kršenja Poslovnika o radu Gradskog vijeća.  
 
Dragica Kemeter navela je da je stvar Predsjednika Gradskog vijeća da u datom trenutku 
prosudi da li se o nekom pitanju može doći do odgovora kroz konkretnu točku dnevnog reda 
kako bi se izbjeglo „dupliranje“.   
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 12:53 sati. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
 
Točka 1.   
 
Davanje prethodne suglasnosti na izmjene statuta: 

a) Dječjeg vrtića Cipelica 
b) Dječjeg vrtića Cvrčak 
 

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog prethodne suglasnosti na 
izmjene statuta: 

a) Dječjeg vrtića Cipelica 
b) Dječjeg vrtića Cvrčak 

 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je prethodna suglasnost na izmjene statuta: 

a) Dječjeg vrtića Cipelica 
b) Dječjeg vrtića Cvrčak 

dana jednoglasno. 
 
 
Točka 2. 
 
Donošenje Odluke o: 

a) dopuni Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
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U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dopuni Odluke o visini 
ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak.  
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopuni Odluke o visini 
ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak donesena jednoglasno. 

 
 
b) dopuni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u 
predškolskim ustanovama 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o načinu sufinanciranja 
boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o načinu sufinanciranja boravka 
djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 3. 
 
Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2019. 

a) Dječjeg vrtića Cipelica 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Suglasnosti na Izvještaj o 
ostvarivanju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica.  
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na Izvještaj o ostvarivanju 
Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica, dana 
jednoglasno. 
 

b) Dječjeg vrtića Cvrčak 
 

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Suglasnosti na Izvještaj o 
ostvarivanju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak.  
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„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na Izvještaj o ostvarivanju 
Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak dana 
jednoglasno. 
 
 

c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec 
 

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu 
i financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec 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 Izvješća o radu i 
financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2019., donesena 
jednoglasno. 

 
 
d) Centra za kulturu Čakovec 
 

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Suglasnosti na Izvješće o radu 
Centra za kulturu Čakovec i Financijsko izvješće za 2019. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na Izvješće o radu Centra za 
kulturu Čakovec i Financijsko izvješće za 2019. dana jednoglasno. 

 
 
e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 

 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Financijskog izvješća za 2019. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Financijskog izvješća 
za 2019. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec donesena jednoglasno. 
Točka 4.  
 
Davanje Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2019. 
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Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti na 
Izvješće o radu JVP Čakovec za 2019. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na Izvješće o radu 
JVP Čakovec za 2019. dana jednoglasno. 

 
 
Točka 5.  
 
Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu 
za 2019. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP 
Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu 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 Izvješća JVP Čakovec 
o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2019. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 6. 
 
Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Karolina Juzbašić, Stjepan Kovač, Predrag Kočila, Jurica Horvat, 
Josip Zorčec. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja 
Centra za kulturu Čakovec.  
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 3 su glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju ravnatelja Centra za 
kulturu Čakovec donesena većinom glasova. 
 
 
 
Točka 7.  
 
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec: 

a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2019. 
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b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 
1.1. do 31.12.2019. 

 
 Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je 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 31.12.2019. 
b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 
1.1. do 31.12.2019. 

 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je 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 31.12.2019. 
b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 
1.1. do 31.12.2019. 

 donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 8.  
 
Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovec u 2020.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o kriterijima za 
financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2020. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti 
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2020. donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 9.  

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o požaru na odlagalištu otpada „Totovec“ 

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Predrag Kočila, Ivica Perhoč, Josip Varga, Josip Zorčec.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o 
požaru na odlagalištu otpada „Totovec“. 
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 „Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 5 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o požaru na 
odlagalištu otpada „Totovec“ donesena većinom glasova svih vijećnika. 
 
 
Točka 10.  
 
Donošenje Odluke o: 
a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu 
uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca 
b) mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 
otpada odbačenog u okoliš 
c) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.   
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog:  
a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu 
uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca 
b) mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 
otpada odbačenog u okoliš 
c) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada  
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o: 
a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu 
uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca 
b) mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 
otpada odbačenog u okoliš 
c) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada  
donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 11.  
 
Usvajanje Izvješća o: 

a) izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 
b) provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2019. 

 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ: 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. 
  
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je: 
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 a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom 
b) Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2019. 
usvojeno jednoglasno. 
 

 
Točka 12. Usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2019. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ: 
 
U vijećnici je bilo prisutno  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o 
radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2019. 
  
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“,0  je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o radu 
davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2019. donesena jednoglasno. 

 
 

Točka 13.  
 
Donošenje: 

a) Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca  
b) Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada 
Čakovca   

 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog: 
a) Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca 
b) Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca   
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je: 
a) Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca 
b) Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca   
 donesena jednoglasno.  

 
 

Točka 14. 
 
Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za 
razdoblje od 1.07.2019. – 31.12.2019.  

 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Karolina Juzbašić, Stjepan Kovač, Predrag Kočila.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.07.2019. – 31.12.2019. 
 
 „Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 5 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Polugodišnjeg 
izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.07.2019. – 31.12.2019. donesena 
većinom glasova. 

 
 

Točka 15. 
 
Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone istok - 
Pustakovec 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluka o izradi Urbanističkog 
plana uređenja Gospodarske zone istok – Pustakovec 
 
 „Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 5 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Gospodarske zone istok – Pustakovec donesena većinom glasova. 

 
 

Točka 16. 
 
Razmatranje Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 
požara za 2019. 

 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Izvješća o stanju Godišnjeg 
provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2019. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 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 2019. razmatrano jednoglasno. 

 
 

Točka 17. 
 
Donošenje Odluke o prodaji zemljišta 

 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prodaji zemljišta.  
 
 „Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 5 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prodaji zemljišta donesena 
većinom glasova. 
 
 
Točka 18. 
 
Usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada 
Čakovca za 2019.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Izvješća o provedbi Plana 
upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2019. 
  

„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 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 2019. usvojeno jednoglasno.  
 
 
Točka 19.  
 
Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2019. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Izvješća o radu 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 Izvješća o radu Savjeta 
mladih Grada Čakovca za 2019. donesena jednoglasno. 
 
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 13:54 sati. 
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KLASA: 021-05/20-01/17 
URBROJ: 2109/2-02-20-03 
Čakovec, 5. ožujka 2020. 

 
      
   PROČELNICA                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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


