
 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 2. listopada 2014.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/14-01/120, URBROJ: 2109/2-02-14-01, 
od 26. Rujna 2014., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao 
je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim Sunčane Glavak i Đure Bela koji su 
opravdali svoj izostanak. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., 
zamjenici gradonačelnika Mario Medved 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 europske fondove, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog 
odjela za komunalno gospodarstvo, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik 
Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove te voditeljica jedinice 
za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni: predstavnik  
Međimurskih voda – voditelj Sektora upravljanja projektima Dario Ban, dipl. ing. te 
direktorica GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur. 
 

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

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno 18 

vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale 
dobili:  

1. Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca  
2. Odgovore na vijećnička pitanja 
3. Izvješće o obavljenoj reviziji  
4. Izvješće o provedbi ljetnih sportskih kampova 

 
       
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 

- Mišljenje Odbora za financije i proračun 
- Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
- Zaključak Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša  
- Zamjenu materijala uz točku 10. Dnevnog reda Gradskog vijeća Grada 

Čakovca „Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja“ 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 9. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/14-01/115, URBROJ: 
2109/2-02-14-07 od 21. kolovoza 2014. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 1 je bio „suzdržan“, 0 je bilo „protiv“ pa 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen većinom glasova.  
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Dražen Blažeka zatražio je da se dopuni Dnevni red na način da se Izvješće o 
obavljenoj reviziji  stavi u Dnevni red.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje predloženi prijedlog dopune 

Dnevnog reda sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
 
„Za“ je glasovalo 5 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 13 „protiv“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da se većinom glasova ne prihvaća 
predložena dopuna Dnevnog reda.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 10. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 4 su bila „suzdržana“, 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 o potpisivanju: 
a) Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ 
b) Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ 
2. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog 

plana Grada Čakovca  
3. Donošenje Odluke o podjeli udjela društva GKP „Čakom“ d.o.o.  
4. Donošenje Odluke o osnivanju: 

a) Dječjeg vrtića Cvrčak 
b) Dječjeg vrtića Cipelica  

5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i 
vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu  

6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na 
području Grada Čakovca  

7. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa Međimurske 
županije  

8.  Donošenje Odluke o usvajanju: 
a) Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća za Grad Čakovec; 
b) Plana zaštite i spašavanja i  
c) Plana civilne zaštite za Grad Čakovec   

9.   Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Čakovca za 2014.  

10. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Grada Čakovca za 2015.  

11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuđača za čišćenje snijega  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12.14 sati. 
 
Josip Varga postavio je pitanje vezano uz velike količine kiše koje su uzrokovale 
oštećenja na mnogim objektima i prometnicama. Predlaže što skoriju sanaciju, 
osiguranje sredstava u rebalansu Proračuna za 2014., kao i adekvatne izmjene 
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Programa gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture. Što se sve planira 
učiniti? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da se slaže s prijedlogom. Zajedno sa zamjenicima 
obišao je  sva kritična područja, pogotovo tamo gdje je bila najveća opasnost od 
Trnave. Ljudima koji su pretrpjeli štetu rečeno je da se jave osnovanoj Komisiji. 
Vjeruje da će se pronaći novaca za pomoć.  
 
Mario Medved naveo je da su obiđena najkritičnija mjesta (Žiškovec, Slemenice, 
Novo Selo Rok, Mihovljan, Štefanec, Mačkovec), gdje je bilo problema sa 
prelijevanjem kanala. Održan je i sastanak sa predstavnikom Hrvatskih voda, Ivicom 
Mustačom, za tehničku pomoć te izradu projekta kojim bi se riješila opća opasnost od 
poplave pomoću odvodnih kanala. To nije lako jer odvodni kanali bi trebali proći 
preko zemljišta privatnih i državnih vlasnika. Traže se rješenja.  
 
Josip Požgaj postavio je pitanje kako spriječiti romsku populaciju da razvlači 
glomazni otpad koji svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, u njegovom kvartu odvozi 
GKP „Čakom“ d.o.o.? 
 
Stjepan Kovač napomenuo je da je suradnja s Romima s područja Grada Čakovca 
na zavidnom nivou te da probleme rade Romi koji su iz ostalih područja Međimurske 
županije. Naveo je da će se iskoristiti zakonske mogućnosti da se riješe neke stvari s 
njima.  
 
Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je da je Ministarstvo zaštite okoliša pronašlo 
načina kako gospodariti glomaznim otpadom te da se čeka rješenje kroz donošenje 
provedbenih propisa, prvenstveno Uredbe o komunalnom otpadu, o čijem će 
provođenju vijećnici Gradskog vijeća biti pravovremeno obaviješteni. 
 
Denis Šarić postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: Što se tiče raskrižja J. Bedekovića i J. Križanića ulice, smatra da bi 
pravo prvenstva prolaska trebala imati vozila koja idu prema nadvožnjaku tj. Kalničkoj 
ulici te je to potrebno promijeniti. Može li se što učiniti? 
Drugo pitanje: Da li je moguće, s obzirom na opasnost koja vlada za djecu s juga 
zbog prelaska preko pruge i Trnave,  oformiti put njihovog dolazak do škole od 
mostića kod Elektre, desnom stranom od pruge? Naime, lijevom stranom je 
nemoguće hodati jer je Trnava visoka, a otklonila bi se i opasnost hodanja prugom.  
 
Dražen Barić je na prvo pitanje odgovorio da prema Zakonu o sigurnosti prometa na 
cestama, promet regulira lokalna jedinica uz suglasnost policije. Ponuđena su tri 
rješenja, ali policija suglasnost nije dala jer prvo treba napraviti pješačku i biciklističku 
stazu i javnu rasvjetu. Krenulo se s realizacijom. Proveden je postupak javne nabave, 
a u idućoj godini ponovno će se uputiti zahtjev policiji za suglasnost.  
 
Stjepan Kovač je na drugo pitanje odgovorio da će se uputiti zahtjev vlasniku 
zemljišta, a to su Hrvatske željeznice.  
 
Andreja Marić pohvalila je gradske službe u rješavanju prijelaza preko prometnica, 
ali moli da se riješe još dvije točke: križanje Prešernove ulice sa A. Starčevića te 
Buzovec, gdje je otežan prijelaz pješacima, biciklistima, invalidima i drugima. 
Zatražila je korigiranje horizontalne signalizacije kod Stare vage, jer se prijelaz preko 
puta mora odvijati u obliku slova U. Također je zamolila da se napravi pješački 
prijelaz kod Medikola.  
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Mario Medved odgovorio je da je u tijeku obnova horizontalne signalizacije na 
cestama pa će doći na red i ona kod Stare vage. Većina toga već je riješena. Isto 
tako riješiti će se i dvije navedene točke. Ujedno je naveo da će se nogostup, 
navedenom novom ulicom, izgraditi u nekoj bližoj budućnosti. 
 
Marijana Fabić Rusak zatražila je pisani odgovor na:  
Prvo pitanje: Koliko je novaca iz gradskog proračuna isplaćeno udrugama, koje su to 
udruge, te da li se kontroliralo namjensko korištenje tih sredstava? Ako je bilo 
kontrole, da li je bilo i kojim udrugama naređeno da vrate nenamjenski potrošena 
sredstva u gradski proračun?   
Drugo pitanje: Da li je istina da u pružanju ugostiteljskih usluga pojedine udruge 
građana, kao što su sportski klubovi, predstavljaju nelojalnu konkurenciju, jer pružaju 
ugostiteljske usluge u opsegu koji je veći od dozvoljenog propisima?  
 
Emina Miri postavila je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: Da li je moguće riješiti rasvjetu na parkiralištu iza Gradske kavane?  
Drugo pitanje: Da li je moguće premjestiti naplatni aparat na parkiralištu iza Gradske 
kavane i staviti ga negdje na sredinu tog  parkirališta?  
Treće pitanje: Da li je moguće staviti naplatni aparat na parkiralištu u Svetojelenskoj 
kod bolnice? 
Četvrto pitanje: S obzirom da je Grad Čakovec od Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost dobio 1.100.000,00 kuna da li nam se ta sredstva redovito 
isplaćuju? 
Peto pitanje: Prema Izvješću o provedbi ljetnih sportskih kampova, zašto su 
izostavljeni neki sportovi kao što su badminton, cheerleedersice, kuglanje i sl.? 
 
Mario Medved odgovorio je: 
Na prvo i drugo pitanje: Prema planovima GKP „Čakom“ d.o.o. naplatni aparati trebali 
bi biti premješteni na sredinu pa bi se onda tu napravila i javna rasvjeta.  
Na četvrto pitanje: Grad Čakovec provodi program obnove obiteljskih kuća. Izvješće 
o ispunjenju obveza dostavljamo Fondu te se u roku 15-tak dana sredstva Fonda 
isplaćuju na račun Grada. Imamo još 12 kuća do završetka projekta, što bi značilo da 
ćemo do kraja mjeseca kompletno povući sredstva Fonda.  
 
David Vugrinec je na peto pitanje odgovorio da je isto pitanje uputio i Zajednici 
sportskih udruga jer je iz svega jasno da su ti sportovi morali također biti obuhvaćeni. 
 
Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je na treće pitanje da promjenu naplate 
parkirališta kod bolnice smatra dobrim prijedlogom kojeg će razmotriti GKP „Čakom“ 
d.o.o. 
 
Nenad Hranilović postavio je pitanje da li je s obzirom na dobru prihvaćenost 
obnove obiteljskih kuća i provođenje energetske učinkovitosti, moguće na isti način 
obnoviti i javne zgrade na području grada Čakovca?  
 
Mario Medved odgovorio je da je prema Pravilniku o financiranju obnove javnih 
zgrada kod Ministarstva poljoprivrede planirano oko 330 milijuna kuna kako bi se 
obnovili vrtići, vatrogasni domovi i sl. Međutim, to će biti moguće samo za naselja do 
5 tisuća stanovnika. Fond priprema natječaje i za stanove.  
 
Predrag Kočila postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: Kako je pas i da li je pas došao k sebi?  
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Drugo pitanje: Što će se napraviti sa Športskom ulicom u Mihovljanu s obzirom da je 
ta ulica često poplavljena, što predstavlja sramotu Gradu, s obzirom da je prošlo tek 
godinu dana od njezine izgradnje. 
 
Stjepan Kovač složio se da nije u redu to što se događa sa Športskom ulicom u 
Mihovljanu te je naveo da je to grijeh bivšeg pročelnika koji je u mirovini.  
 
Dražen Barić nadovezao se na odgovor. Problem je nastao prije 3 do 4 godine. 
Projektnom dokumentacijom predviđeni je, ali se nije napravio propust prema 
Lateralcu. Radovi slijede dok se razina vode spusti.  
 
Krunoslav Bedi postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: S obzirom na dobiveni odgovor na vijećničko pitanje da Grad Čakovec 
smanjenje proračunskih prihoda zbog mogućih zakonskih promjena, ne misli 
prebaciti na građane, da li će se povećati komunalna naknada?  
Drugo pitanje: Kako teku pripreme na uvođenju poreza na nekretnine koji će 
navodno zamijeniti komunalnu naknadu? 
Treće pitanje: Koliko je u zadnjih godinu dana napisano kazni od strane prometnih i 
komunalnih redara? Zatražio je pisani odgovor.  

 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Neće se povećati komunalna naknada,  
Na drugo pitanje:  O tome će se raspravljati kada će to biti službeno objavljeno.   
 
Dražen Blažeka postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: Osvrnuo se na odgovor na vijećničko pitanje vezan uz stanove te je 
napomenuo da su za 16 stanova istekli ugovori pa ga zanima što se planira dalje? 
Moli da stručne službe provjere podatke.  
Drugo pitanje: Osvrnuo se na odgovor na vijećničko pitanje vezan uz Međimurje plin 
d.o.o.  i raspodjelu dobiti te moli da se na taj odgovor ponovno očituje direktor 
Međimurje plina d.o.o. Nenad Hranilović.  
Drugo pitanje: Uvjerenja je da je u Zrinsko-frankopanskoj ulici napravljen propust pri 
izradi parkirnih mjesta (kod kafića Flash). Naime, od zebre do prvog parkirnog mjesta 
trebalo bi biti najmanje 5 m razmaka.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Ugovori su produženi. Veći problem je u tome što su to uglavnom 
socijalni stanovi. Ne plaćaju se stanarine. Međutim, što je bolje imati, beskućnike ili 
neplaćene stanarine? 
Na treće pitanje: Od zebre do prvog parkirnog mjesta sigurno je više od 5 m te se 
vjerojatno radi o nesavjesnim vozačima koji parkiraju svoja vozila van parkirnog 
mjesta.  
 
Nenad Hranilović odgovorio je na drugo pitanje da Međimurje plin d.o.o. nema 
nikakvog utjecaja na kvalitetu plina. Međimurje plin d.o.o. je opskrbljivač na području 
Međimurske županije. Plinacro navodi da je kvaliteta plina unutar određenih 
standarda.  
 
Damir Matotek postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: S obzirom da smo svjedoci dviju prometnih nesreća u Novakovoj ulici u 
Čakovcu, da li bi se u toj ulici mogla postaviti neka prometna signalizacija? 
Drugo pitanje: Zašto se naplaćuje plin u kilowatima, a brojila su u m3?   
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Mario Medved je na prvo pitanje odgovorio da će se razmisliti o postavljanju zvučnih 
traka ili druge signalizacije.  
 
Nenad Hranilović je na drugo pitanje odgovorio da Međimurje plin d.o.o. radi 
sukladno propisima. To je sustav koji primjenjuje i većina zemalja EU.  
 
U 13.06 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
Točka 1. a) Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na 
projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 
Čakovec“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o potpisivanju Ugovora 
o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
aglomeracije Čakovec“, donesena jednoglasno. 
 
1.b) Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o sufinanciranju projekta 
„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Miroslav Novak, Dario Ban 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o potpisivanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o potpisivanju Ugovora 
o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
aglomeracije Čakovec, donesena jednoglasno. 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Generalnog 
urbanističkog plana Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 

6 
 



U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Oliver Ilić, Marijana Fabić Rusak, Josip 
Varga  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog 
plana Grada Čakovca 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju III. 
izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca, donesena 
jednoglasno. 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o podjeli udjela društva GKP „Čakom“ d.o.o. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o podjeli udjela društva GKP „Čakom“ d.o.o. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o podjeli udjela društva 
GKP „Čakom“ d.o.o., donesena jednoglasno. 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o osnivanju: 

a) Dječjeg vrtića Cvrčak 
b) Dječjeg vrtića Cipelica  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, David Vugrinec, Dragica 
Kemeter 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Cvrčak 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o osnivanju Dječjeg 
vrtića Cvrčak, donesena većinom glasova. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Cipelica 
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„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o osnivanju Dječjeg 
vrtića Cipelica, donesena većinom glasova. 
 
Točka 5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu 
Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i 
vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopuni Odluke o 
utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja 
odlagališta otpada u Totovcu, donesena jednoglasno. 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila 
na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Krunoslav Bedi, Jurica Horvat 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o dopuni Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na 
području Grada Čakovca 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopuni Odluke o 
parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca, donesena 
većinom glasova. 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa 
Međimurske županije 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
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prijedlog Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa Međimurske 
županije 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o oslobođenju plaćanja 
komunalnog doprinosa Međimurske županije, donesena jednoglasno. 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o usvajanju: 

a) Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za Grad Čakovec; 
b) Plana zaštite i spašavanja i  
c) Plana civilne zaštite za Grad Čakovec   

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Čakovec; 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Procjene 
ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća za Grad Čakovec, donesena jednoglasno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Plana 
zaštite i spašavanja, donesena jednoglasno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o usvajanju Plana civilne zaštite za Grad Čakovec 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Plana 
civilne zaštite za Grad Čakovec, donesena jednoglasno. 
 
Točka 9. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada Čakovca za 2014. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 
2014. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Analiza stanja sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Čakovca za 2014., donesena jednoglasno. 
 
Točka 10. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Čakovca za 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Grada Čakovca za 2015. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2015., 
donesene jednoglasno. 
 
Točka 11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuđača za čišćenje 
snijega 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuđača za čišćenje snijega 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o odabiru 
najpovoljnijih ponuđača za čišćenje snijega, donesena jednoglasno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 13.47 sati. 
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KLASA: 021-05/14-01/120 
URBROJ: 2109/2-02-14-09 
Čakovec, 2. listopad 2014. 

 
 
     PROČELNICA                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

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