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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 12. prosinca 2013.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

  
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/13-01/299, URBROJ: 2109/2-02-13-01, od 4. 
prosinca 2013., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su 
sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika  Brune Matoteka koji je opravdao svoj izostanak i 
vijećnice Sunčane Glavak. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., 
zamjenici gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan, pročelnici 
upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. - pročelnica Upravnog 
odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. - pročelnica Upravnog odjela za financiranje, 
Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i 
gospodarstvo, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo, mr. sc. Slobodan Veinović – pročelnik Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti te Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju. 

Sjednici su bili prisutni ravnatelji gradskih ustanova: Centra za kulturu Čakovec 
Ladislav Varga, ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ Ljiljana Križan, ravnateljica 
Dječjeg vrtića Čakovec Gordana Patarčec, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Mario 
Zamuda i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj. Sjednici su bili 
prisutni i direktori gradskih poduzeća: GKP Čakom d.o.o. Snježana Tkalčec Avirović, GP 
Ekom d.o.o. Miodrag Novosel, GP Stanorad d.o.o. Andrej Gregorec te Čakre d.o.o. Damira 
Vresk. 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici bili prisutni predstavnici 
medija i javnosti.  

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

Gradsko vijeće ima kvorum.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:  
      1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
      2. Odgovore na vijećnička pitanja 
      3. Planove poslovanja za 2014.: 

a. GKP „Čakom“ d.o.o. 
b. GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec 
c. GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec 
d. „Čakra“ d.o.o. Čakovec 

     4. Planove poslovanja za 2014.: 
a. Dječjeg vrtića Čakovec  
b. Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec  
c. Centra za kulturu Čakovec 
d. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 

- Mišljenje Odbora za financije i proračun 
- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti 
- Mišljenje Odbora za poljoprivredu i turizam  
- Mišljenje Odbora za izbor i imenovanje 
- Dopunu materijala uz točku 6 dnevnog reda 
- Ispravak tehničke greške kod Plana pučkog otvorenog učilišta 

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

4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
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 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/13-01/273, URBROJ: 2109/2-02-13-09 
od  21. studenog 2013. 
 
 U raspravi su sudjelovali: Krunoslav Bedi i Dragica Kemeter. 
 

«Za» je glasovalo 16 vijećnika, 3 ih je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika s 4. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, usvojen većinom glasova.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 4. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
 U raspravi su sudjelovali: Krunoslav Bedi i Jurica Horvat. 
 

„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 3 je bilo „suzdržanih“ i 0 „protiv“ pa Predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen sljedeći: 

 

D N E V N I   R E D 
 

1. Donošenje Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2013.  
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Čakovca za 2013.  
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 

a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2013.  

b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. 
c. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013. 
d. Programa javnih potreba u športu za 2013. 
e. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013. 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013.   

5. Davanje Prethodne suglasnosti na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2014. 
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca  
7. Izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca  
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih 

djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:12 sati. 
 
 
Josip Varga postavio je sljedeće pitanje: Da li Grad Čakovec može dogovoriti sa Policijskom 
upravom da se osigura dežurstvo policije ili gradske jedinice mladeži u tzv. udarnim 
terminima na pješačkim prijelazima između Perivoja Zrinski i srednjih škola u Čakovcu? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da će se problem riješiti u suradnji Grada i prometne policije sa 
kojom postoji jako dobra suradnja. Zatražio je od komunalnih redara da se aktiviraju u 
reguliranju i praćenju prometa kad djeca dolaze i odlaze iz škola.  
 
Josip Požgaj postavio je dva pitanja:  
Prvo: Da li postoji mogućnost postavljanja nadstrešnice kod I. Osnovne škole Čakovec, gdje 
djeca čekaju autobus za Mihovljan kao i u Mihovljanu, gdje djeca čekaju autobus za 
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Čakovec? Pritom ne misli na autobusnu stanicu. Što se tiče Mihovljana radi se o ulicama Zvir 
i Vladimira Nazora gdje se djeca skupljaju na livadi pa bi trebalo riješiti nadstrešnicu. 
Drugo: Da li ćemo imati ove zime klizalište u Gradu Čakovca kao što je to bilo prijašnjih 
godina kod Macanovog doma? 
 
Dražen Barić odgovorio je da nadstrešnica u Mihovljanu postoji i to kod dućana, a kod I. 
Osnovne škole nema više izlaska na glavnu cestu, već je izlazak s dvorišne strane zbog 
sigurnosti djece. Moguće je napraviti nadstrešnicu ispred zgrade, ali za to je potrebno 
osigurati sredstva u proračunu,  a moguća je realizacija i iz stavke urbana oprema. 
 
Stjepan Kovač odgovorio je na drugo pitanje da za sad vremenski uvjeti ne idu u prilog 
klizalištu pa će se to razmotriti, ali bi radije te novce preusmjerio u socijalu, nego na par ljudi 
na klizalištu.  
 
Maja Đurkin Međimurec postavila je pitanje da li postoje kakva skora rješenja vezana uz 
nove prostore Centra za odgoj i obrazovanje o čemu se već dugo govori?   
Potom je predložila da se jednom trgu u centru Grada Čakovca dodijeli naziv Trg dr. Franje 
Tuđmana te da se jedna ulica u Gradu nazove ulicom dr. Zvonimira Bartolića.   
 
Stjepan Kovač ogovorio je da je izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje gorući problem već 
više godina, ali to nije samo problem Grada, nego i cijele Županije, s obzirom da oko  70% 
djece Centra živi na području Međimurske županije te je u tom smislu razgovarao sa 
županom Međimurske županije. S obzirom da je 50 do 55% polaznika škole romske 
nacionalnosti zatražili smo pomoć, ne samo od Ministarstva regionalnog razvoja i 
Ministarstva obrazovanja, nego i od Ministarstva socijalne skrbi. Računamo i na Fondove 
Europske unije kako bi krenula gradnja novog Centra vrijednog oko 50 milijuna kuna, za koji 
postoji građevinska dozvola. Nada se da će gradnja tog Centra početi iduće godine te je 
predložio da se sve političke opcije uključe u lobiranje i da to postane projekt ne samo Grada 
nego i Međimurske županije.   
Potom je odgovorio da vijećnica svoj prijedlog o imenovanju trga i ulice uputi Odboru, da oni 
o tome porazgovaraju i donesu zaključak.  
 
Predrag Kočila postavio je dva pitanja:  
Prvo: Da li Grad Čakovec, kao što je to učinio Grad Varaždin za svoj nogometni klub, misli 
poduprijeti „NK Međimurje“ u naporima da uđu u prvu ligu, koji je stav Grada prema 
nogometu, da li se zna da je „NK Međimurje“ za dvije utakmice platio 7,500 kuna za 
korištenje rasvjete? 
Drugo: Što se misli poduzeti prema Međimurskoj županiji s obzirom da ne plaćaju svoje 
obveze prema Knjižnici „Nikola Zrinski“ i Centru za kulturu Čakovec, što te ustanove dovodi u 
probleme.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje da je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu, ali Grad Čakovec nije 
osnivač „NK Međimurje“. Što se tiče Varaždina, razgovarao je sa zamjenikom 
gradonačelnika Grada Varaždina, Vjeranom Radelićem koji mu je rekao da Grad Varaždin 
ne daje ništa nogometnom klubu. Što se tiče Grada Čakovca naveo je da imamo dva 
nogometna kluba i nogometnu školu Čakovec, koju Grad Čakovec potiče i financira. Za 
razliku od ostalih udruga koje se trude da bi ostvarile svoje rezultate, a ponekad nemaju 
prostora, rade sa mladima i nositelji su kvalitete. Naša dva nogometna kluba jedine su 
udruge koje godinama besplatno koriste prostore stadiona. Postavio je pitanje jesu li u ovoj 
krizi potrebna dva nogometna kluba od kojih se niti jedan nije javio na natječaj za dobivanje 
sredstava od Grada Čakovca te niti jedan nije dao izvještaj o tome kako je potrošio sredstva. 
Svaka je udruga u Gradu bitna.       
Na drugo pitanje da je žalosno što od planiranih 900 000,00 kuna u Grad Čakovec od 
Međimurske županije nije došla ni jedna kuna pa ima osjećaj da se Međimurska županija 



4 

 

ponaša prema Gradu Čakovcu kao da Grad Čakovec nije u Međimurskoj županiji. U tom 
smislu je naveo dva zbivanja: Porcijunkulovo (sve financira Grad Čakovec i Turistička 
zajednica Grada Čakovca) i Urbanovo (sve financira Županija) te si postavlja pitanje zašto je 
to tako? Nada se da će suradnja biti bolja.     
 
Emina Miri postavila je pitanje zamjeniku gradonačelnika Mariu Medvedu: 
Što se tiče aglomeracije i proširenja pročistača na jugu Čakovca da li se može utjecati na 
izbor načina zbrinjavanja otpadnog mulja da to ne bi bio najjeftiniji i najgori način za 
stanovnike?  
Drugo pitanje postavila je direktorici GKP Čakom-a te ju interesira da li postoji dežurna 
služba na parkiralištu iza kavane u Čakovcu, s obzirom da je rampa spuštena i noću pa se 
ne može izaći sa parkirališta?  
 
Mario Medved odgovorio je na prvo pitanje da je potpisan ugovor sa konzultantskim kućama 
koje su odabrane. Radi se o 19 projekata među koje spada i modernizacija pročistača. U 
idejnom projektu planirano je da tehnologija za zbrinjavanje otpadnog mulja budu polja za 
uzemljavanje. Grad Čakovec potaknuo je Međimurske vode da pošalju zahtjev kontrolnom 
tijelu EU komisije da se omogući izvođaču nuđenje alternativnog rješenja zbrinjavanja 
otpadnog mulja, a to je u obliku bioplinskog postrojenja. Natječaji bi se trebali raspisati u 2, 3. 
mjesecu iduće godine. Grad Čakovec je u Povjerenstvu koje će raspravljati o odabiru 
rješenja za zbrinjavanje otpadnog mulja.  
 
Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je na drugo pitanje da je na aparatu kod rampe 
parkirališta iza kavane u Čakovcu ispisan telefonski broj dežurne službe koja radi 24 sata. 
Razmisliti će se o alternativi. Kao mogućnost je navela podizanje rampe van radnog 
vremena.    
 
Dražen Blažeka postavio je dva pitanja: 
Prvo: Koliko iznose dugovi Grada Čakovca prema gradskim poduzećima i ustanova na 
današnji dan te ako postoje hoće li se platiti iz sredstava koja su nedavno isplaćena na račun 
Grada Čakovca od prodaje zemljišta?   
Drugo pitanje postavio je direktorici GKP Čakom-a Snježani Tkalčec Avirović: Da li postoji 
mogućnost da se odvoz komunalnog otpada plaća  po količini (da svatko plati onoliko otpada 
koliko ga i stvori) s obzirom da građani većinu smeća sortiraju pa se odvozi pola kante?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da na prvo pitanje da je Grad Čakovec od 9 800 000,00 kuna 
minusa trenutno na 3 000 000,00 kuna minusa, s time da su nadmirene i brojne obveze (od 
porodiljnih naknada na dalje), a uspješno se rješava i tekuće poslovanje. Naveo je da ni 
jednom gradskom poduzeću kao ni jednoj ustanovi nisu bile ugrožene plaće niti otplata 
kredita, niti bilo što drugo. Potom je dao riječ pročelnici Upravnog odjela za financiranje. 
 
Lidija Jaklin navela je da prema Centru za kulturu i Knjižnici „Nikola Zrinski“ nema nekih 
većih dugova (osim manjih faktura), prema GP Stanorad-u d.o.o. je dug nekih 5 -6 tisuća 
kuna, prema Dječjem vrtiću nema dugovanja, prema Čakri nije izvršen jedan nalog. Istaknula 
je da su najveći dugovi prema GKP Čakom-u (2.200 000,00 kuna) i GP Ekom-u (2 500 
000,00 kuna). Dug prema JVP Čakovec s 12. mjesecom biti će od 200.000,00 kuna. Ujedno 
je navela da se sredstva prikupljena od prodaje zemljišta moraju uložiti u kapitalna dobra, u 
investiciju, dakle u kupnju kapitalnih dobara. 
 
Jurica Horvat je dopunio odgovor navodeći da se dio duga koji postoji prema GP Ekom-u 
odnosi na nogometni klub jer upravo oni koriste stadion.   
  
Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je na drugo pitanje, da građani Grada Čakovca 
plaćaju otpad po količini izraženoj kroz volumen od 120 l posude te da GKP Čakom u nekim 
sredinama na posudama za prikupljanja otpada ima montirane čipove, pa čitači na vozilima 
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evidentiraju svako pražnjenje posude te je količina naplate u tim sredinama egzaktnija. Ovo 
se planira implementirati i u Gradu Čakovcu. Navela je da je u srpnju 2013. stupio na snagu 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom koji precizira obračun odvoza skupljanja otpada po 
količini. Čeka se donošenje provedbenih propisa (rok godinu dana) i u skladu s njima 
reguliranje obračuna odvoza skupljanja otpada.   
 
Dražen Blažeka naveo je vezano uz svoje prvo pitanje, da navedenih 4 500 000,00 kuna 
koje je spomenula pročelnica Upravnog odjela za financije ne spada u onih 9 milijuna kuna 
minusa Grada.   
 
Marijana Fabić-Rusak postavila je dva pitanja: 
Prvo: Da li će Grad Čakovec aplicirati na objavljeni natječaj od 4.12.2013. za dodjelu 
bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za poslovnu infrastrukturu, za 
poduzetničke zone te za razvoj turističke infrastrukture, prema kojem EU sufinancira projekte 
u minimalnom iznosu od 95%, a maksimalnom 99%. Ujedno je zanima koji su to projekti.     
Na drugo pitanje upućeno sanacijskom upravitelju Županijske bolnice Čakovec traži pisani 
odgovor, a zanima je kako Županijska bolnica Čakovec nadoknađuje zaostatke zbog 
odgođenih specijalističkih pregleda i otkazanih operacija koje su bile uzrokovane štrajkom 
liječnika. Navela je da u tom smislu postoje velike liste čekanja te se pacijente s područja 
Međimurske županije upućuje na dijagnostičke i specijalističke preglede u susjedne županije 
što je veliki trošak za građane Grada Čakovca. 
 
Stjepan Kovač odgovorio je na prvo pitanje i potom dao riječ direktorici Čakre Damiri Vresk 
te je naveo da ćemo prijaviti najvjerojatnije vanjske bazene.   
 
Damira Vresk odgovorila je na prvo pitanje da će uslijediti prijava za izgradnju vanjskog 
kompleksa bazena s obzirom da se radi o natječaju koji se financira iz EU fonda za 
regionalni razvoj što spada pod programsko razdoblje 2007. do 2013. i nastavak je treće 
komponente IPA programa, koja je do sada bila na raspolaganju samo potpomognutim 
područjima u RH. Radi se o zahtjevnom natječaju koji traži feasibility studiju i cost benefit 
analizu. Za vanjske bazene pripremljena je sva dokumentacija, osim navedene.     
 
Mario Medved priključio se odgovoru te je naveo da će Grad Čakovec do 2. mjeseca iduće 
godine imati spremnu svu dokumentaciju i za prijavu gospodarske zone Istok - sjeverni dio u 
Čakovcu.   
 
Damira Vresk se priključila odgovoru te je navela da se prijaviti može više projekta, ali 
ugovor će se dobiti samo za jedan projekat po prijavitelju i to onaj najbolji.   
 
Rajko Bulat zatražio je dopune na dobivene odgovore na vijećnička pitanja:  
Prvo: U dobivenom odgovoru objašnjeno mu je da je Prometna studija pokazala da je na 
navedenim raskrižjima u Čakovcu nužno postaviti semafore, a ne izgraditi kružne tokove. 
Zanima ga koliko je koštala studija  izrade kružnih tokova? 
Drugo: U koju svrhu, temeljem kojeg akta i tko je odobrio sredstva za pojedine udruge Grada 
Čakovca (jer se to ne vidi iz dobivenog odgovora), kako su raspoređena tj. utrošena sredstva 
značajna za Zajednicu sportskih udruga Grada Čakovca (iznos iz 2012. iznosi 494.526,40 
kuna), kojim udrugama, koliko i temeljem kojih akata, na koji način su „NK Međimurje“, „NK 
Čakovec“ i „NK Škola Međimurje“ dobili 500 do 600 tisuća kuna? 
Treće: Koliko i kako su utrošena sredstva namijenjena za korištenje sportskih objekata od 
strane udruga čije je financiranje preuzeo Grad Čakovec? 
Četvrto: Koliko udruga koristi gradske objekte za svoje djelatnosti, a koliko udruga koristi 
druge objekte? 
Peto: Temeljem kojeg akta je donijeta odluka o pravu na korištenje objekata za pojedine 
udruge? 
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Šesto: Iz koliko sredstava Grada Čakovca se financira korištenje svih objekata pojedinačno 
po udruzi? 
Moli pisane odgovore.  
Potom se obratio pročelniku Bariću i naveo da još uvijek čeka kopiju dokumenata od prošle 
sjednice.   
 
Dražen Barić odgovorio je da vijećnika kopije svih dokumenata čekaju u Upravnom odjelu te 
da Prometna studija nije napravljena samo za navedena dva semafora, nego za cijeli Grad.  
 
Slobodan Veinović odgovorio je da će od Zajednice sportova zatražiti izvješće te da su u 
svemu tome velike promjene od 1. srpnja 2013.    
 
Denis Šarić postavio je tri pitanja: 
Prvo pitanje postavio je direktoru GP Stanorad-a d.o.o. Andreju Gregorcu. S obzirom na 
redovna uvjetna mišljenja državnog zavoda za reviziju proteklih godina, postupak 
predstečajne nagodbe, istrage krim policije, nepravilnosti u nedavnoj internoj reviziji od 
strane gradske revizije, bezbroj pritužbi na rad Stanorad-a od stanara zgrade stambenih 
jedinica, da li osjeća moralnu odgovornost tj. da li ima namjeru odstupiti s mjesta direktora s 
kompletnim rukovodstvom?   
Drugo pitanje postavio je gradonačelniku: Što su radili Nadzorni odbori tijekom svih ovih 
godina, ako su svi pokazatelji redovito bili negativni te zašto oni nisu raspušteni, nego je 
došlo do situacije da su računi građana redovno pražnjeni u minus.  
Treće pitanje postavio je gradonačelniku: Da li planira nova zapošljavanja u gradskoj upravi, 
konkretno misli na zapošljavanje glasnogovornika u Gradu Čakovcu?  
 
Andrej Gregorec odgovorio je da mu nije jasno u čemu je problem kao što mu nije ni jasna 
diskusija s prošle sjednice Gradskog vijeća te će se taj dio diskusije morati riješiti u nekim 
drugim ustanovama kojima je podnesena prijava. Također mu nije jasan niti medijski linč. 
Naveo je da ne misli podnositi ostavku. Što se tiče zgrade vijećnika, GP Stanorad mu može 
dati izvještaj, ali nema potrebe jer nije plaćeno 5 godina pričuve. Vezano uz vođenje firme, 
Nadzornih odbora, GP Stanorad d.o.o. normalno funkcionira već 15 godina uz sve kontrole. 
Predstečaj je dovršen i rješenje je na web stranici GP Stanorad-a d.o.o. gdje su i svi podaci o 
GP Stanorad-u transparentno objavljeni pa tako i podataka da je GP Stanorad od Fonda za 
certifikate dobio poticaj za 10 zgrada koje će podijeliti zgradama da si ljudi mogu certificirati, 
bespovratna sredstva 80 000,00 kuna.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je na drugo pitanje navodeći da je većinu odgovora dao direktor 
GP Stanorad-a te dodaje da je novi nadzorni odbor imenovao u srpnju ove godine. 
Na treće pitanje odgovorio je da se ne planiraju nikakva nova zapošljavanja u gradskoj 
upravi čemu je dokaz  i Plan zapošljavanja Grada Čakovca za 2014. godinu te je za 
usporedbu naveo Grad Koprivnicu koji trenutno zapošljava oko 12 novih službenika.    
 
Denis Šarić odgovorio je direktoru GP Stanorad-a d.o.o. da nije u pravu kada navodi da 
stanari pet godina nisu plaćali pričuvu te je postavio pitanje da li su računi skidani sa računa 
stambenih jedinica bez potpisa predstavnika stanara? 
 
Andrej Gregorec odgovorio je vijećniku da pričuvu nije plaćao on jedini dok su je ostali 
suvlasnici plaćali. 
 
Đuro Bel naveo je da je želio gradonačelnika pitati kako funkcionira koalicija SDP - HNS, ali 
mu je gradonačelnik tokom sjednice odgovorio, da nisu baš u najboljim odnosima.  
Potom je postavio tri pitanja: 
Prvo: Zašto gradonačelnik nije pozdravio građane u emisiji „Lijepom našom“?  
Drugo: Tko je birao članove biračkog odbora za referendum, po kojem ključu, tko je bio član 
biračkog odbora?  
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Treće: Može li se riješiti regulacija prometa kod autobusnog kolodvora zato što je tamo veliki 
zastoj od 12:30 do 13:30? 
Potom je napomenuo vijećniku Predragu Kočili da kad se rješavaju sportovi ne rješava se 
samo nogomet, nego i drugi sportovi.  
Na kraju je predložio da se, kao i prošle godine, u adventu vijećnici odreknu svoje naknade  
u humanitarne svrhe. 
 
Stjepan Kovač očitovao se na prvi navod vijećnika te je napomenuo da vjeruje da će 
suradnja sa Međimurskom županijom u ovome mandatu biti bolja.    
Potom je odgovorio na prvo pitanje, da je pozdravio građane u emisiji „Lijepom našom“ te da 
je snimka bila zadnje subote. Program je u cijelosti financirala Međimurska županija (iz 
ulaznica) te ga Grad nije financirao.  
 
Dragica Kemeter odgovorila je na drugo pitanje i navela da je Županijsko povjerenstvo za 
provođenje državnog referenduma imenovalo Povjerenstvo za provedbu referenduma na 
području Grada Čakovca, kojem je bila predsjednik i sa kojim je imenovala članove Odbora 
za provođenje referenduma na 32 lokacije Grada Čakovca. Nisu bili birani po političkoj liniji. 
Postoje izbori gdje se biračke odbore formira po političkoj liniji. Na ovom referendumu biralo 
ih je Povjerenstvo. Referendum je proveden, s obzirom na broj glasačkih mjesta, izuzetno 
brzo i kvalitetno.   
 
 
U 13:12 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
 
 
Točka 1. Donošenje Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2013.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Kovač, Đuro Bel, Dražen Blažeka, Rajko Bulat. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i II. Izmjena i 
dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2013.  

 
„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 5 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i II. Izmjene i dopune Proračuna 
Grada Čakovca za 2013. doneseni većinom glasova.  
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Čakovca za 2013.  
 
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 izmjenama i 
dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013.  
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„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 6 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013. donesena većinom glasova. 

 
 

Točka 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca 

za 2013.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2013. 

 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2013. donesena većinom glasova. 
 
 

b)  Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. 

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

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. donesena 
većinom glasova. 

 
 

 c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013. 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013. 

 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 5 je bilo „suzdržanih“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
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Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za                                                            
2013. donesena većinom glasova. 

 
 

d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2013. 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Rajko Bulat, Stjepan Kovač. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2013. 
 

„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 6 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2013. donesena većinom 
glasova. 
 

 
 e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Rajko Bulat, Stjepan Kovač. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013. 

 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 

„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 3 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013. donesena većinom glasova. 
 
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju 
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 
2013. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi je sudjelovala: Dragica Kemeter. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
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o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Čakovca za 2013. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 5. Davanje Prethodne suglasnosti na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 
2014. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, zapovjednik JVP Čakovec - Mladen Kanižaj, 
Damir Matotek. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti na 
Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2014. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na Plan rada i 
poslovanja JVP Čakovec za 2014. dana jednoglasno. 
 
 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca 
 
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 imenovanju 
članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca. 

 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 3 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju Kulturnog vijeća 
Grada Čakovca donesena većinom glasova. 

 
 
 
Točka 7. Izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Jurica Horvat, Dragica Kemeter. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog da predsjedniku u 
provođenju postupka glasovanja za članove Savjeta mladih pomažu vijećnice Andreja 
Marić i Maja Đurkin Međimurec.  
 

„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da će u postupku glasovanja za članove 
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Savjeta mladih predsjedniku pomagati vijećnice Andreja Marić i Maja Đurkin 
Međimurec.  

 
Pristupilo se provođenju postupka glasovanja.  
 
Nakon glasovanja predsjednik Gradskog vijeća objavio je da su u Savjet mladih 

Grada Čakovca s danom 16.12.2013. izabrani: 

1. IVA RUŽIĆ (Učeničko vijeće Gimnazije Čakovec), Čakovec, I. pl. Zajca 8, rođ. 
20.09.1997. 

2. KARLO VARGA (Učeničko vijeće Tehničke škole Čakovec), Ivanovec, B. Jelačića 
15, rođ. 04.06.1996. 

3. FILIP GOLUB (Vijeće učenika Gospodarske škole), Čakovec, I. pl. Zajca 13, rođ. 
01.11.1996. 

4. IVA PRPROVIĆ (Studentski zbor Učiteljskog fakulteta – Odsjek u Čakovcu), 
Čakovec, Bana Jospia Jelačića 135A, rođ. 01.09.1990. 

5. BERTA KORUNEK (Učeničko vijeće Graditeljske škole Čakovec), Čakovec, 
Buzovečka 37, rođ. 11.05.1996. 

6. KLARA KOVAČ (Centar za mlade – CEZAM), Čakovec, Luje Bezeredija 55, rođ. 
02.05.1996. 

7. MATIJA KIKELJ (Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagrebu), Čakovec, E. i G. 
Legestein 13, rođ. 28.10.1990. 

8. IVA MICEK (Forum mladih SDP-a), Čakovec, Ivana Meštrovića 26, rođ. 17.10.1986. 
9. NEVEN KOČILA (Udruga mladih Mihovljan), Mihovljan, Ul. Vladimira Nazora 1/i, rođ. 

17.01.1991. 

 
 

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

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Jurica Horvat. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova. 

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

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju 
komunalnih poslova donesena  jednoglasno. 

 
 
Gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač pozvao je prisutne na svečani 

domjenak povodom božićno-novogodišnjih blagdana koji će se održati u Muzeju Međimurja 
dana 23. prosinca 2013. 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 14:18 sati.  
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KLASA: 021-05/13-01/299 
URBROJ: 2109/2-02-13-11 
Čakovec, 12. prosinac 2013. 

 
 
          PROČELNICA                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

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


