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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 20. studenog 2014.,   

u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  
 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/14-01/176, URBROJ: 2109/2-02-14-01, 
od 12. studenog 2014., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. 
Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim Marijane Fabić Rusak koja je 
opravdala svoj izostanak. 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 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 predstavnici 
trgovačkih društava: GKP Čakom d.o.o. Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur., GP 
Ekom d.o.o. Miodrag Novosel, univ. spec. men. sporta, GP Stanorad d.o.o. Velimir 
Mađarić, mag. ing., Čakre d.o.o. Damira Vresk, mag. iur. te ravnatelji gradskih 
ustanova: Centra za kulturu Čakovec Ladislav Varga, prof.,  ravnateljica Knjižnice 
„Nikola Zrinski Čakovec“ Ljiljana Križan, mag. knjižničar, ravnateljica Dječjeg vrtića 
Čakovec Gordana Patarčec, mag. paed.,  ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Mario 
Zamuda, dipl. učitelja i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen 
Kanižaj, mag. ing. 
 
 Također, sjednici je prisutan Matija Kikelj, predsjednik Savjeta mladih Grada 
Čakovca. 
 

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

 
Predsjednik Gradskog vijeća pohvalio je Upravu Grada Čakovca za 

odlične rezultate vezane uz treće istraživanje transparentnosti (LOTUS) koje je 
provela Udruga GONG u suradnji s Udrugom gradova, a gdje je Grad Čakovec 
7. na rang listi od 365 općina i gradova koji su bili obuhvaćeni istraživanjem.  
 

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 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca  
2. Odgovore na vijećnička pitanja s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Čakovca 
3. Izvješće o šteti uzrokovanoj elementarnom nepogodom  
4. Planove poslovanja za 2015.: 
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a) GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec 
b) GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec 
c) GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec 
d) „Čakre“ d.o.o. Čakovec 

5. Planove poslovanja za 2015.: 
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: 
 

- Mišljenja Odbora za financije i proračun 
- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
- Mišljenje Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 
- Izvješće Mandatne komisije 
- Zamjenu dijela materijala uz Program rada i financijski plan 2015. te 

Program rada i financijski plan 2015.-2017. Knjižnice „Nikola Zrinski“ 
Čakovec - U Financijskom poslovanju Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec , u 
tabeli „Prijedlog financijskog plana Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 
2015. i Projekcija Plana za 2016. I 2017. Godinu – Redovna djelatnost,  
Opći dio, mijenja se iznos ukupnih iznosa od 2.984.572,00 kuna na 
2.985.172,00 kuna 

- Izvješće o provedenom istraživanju transparentnosti – Lotus 2014. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 10. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE:021-05/14-01/120, URBROJ: 
2109/2-02-14-09, od 2. listopada 2014. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 1 je bio „suzdržan“, 0 je bilo „protiv“ pa 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen većinom glasova/jednoglasno.  
 
 Vijećnik Dražen Blažeka predložio je u ime Kluba vijećnika HSLS-a da se 
točka 16. Davanje prethodne Suglasnosti na  Izmjene i dopune Financijskog plana za 
2014. JVP Čakovec te na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2015., izostavi s 
dnevnog reda Gradskog vijeća.  

 
Pročelnica Upravnog odjela za upravu upozorila je da planovi poslovanja JVP-

a sukladno Zakonu o vatrogastvu moraju biti na dnevnom redu Gradskog vijeća. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog da se 16. 
točka izostavi s Dnevnog reda 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
„Za“ je glasovalo 4 vijećnika, 1 je bio „suzdržan“, 14 „protiv“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da se većinom glasova ne prihvaća predloženi 
prijedlog da se točka 16. Davanje prethodne Suglasnosti na  Izmjene i dopune 
Financijskog plana za 2014. JVP Čakovec te na Plan rada i poslovanja JVP 
Čakovec za 2015., izostavi s dnevnog reda Gradskog vijeća.  
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 11. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 1 je bio „suzdržan“, 4 „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen 
sljedeći: 

D N E V N I   R E D 
 

1. Verifikacija mandata člana Gradskog vijeća Grada Čakovca  
2. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2014.  
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 

a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 
2014.  

b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. 
c. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014. 
d. Programa javnih potreba u športu za 2014. 
e. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. 
f. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014. 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014.  

5. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2015. s projekcijom 
Proračuna za 2016–2017.  

6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2015.  
7. Donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2015. 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015. 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015. 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015. 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015. 
f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2015. 

8. Donošenje Odluke o porezima Grada Čakovca 
9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2015. 
10. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u 

Gradu Čakovcu u 2015. 
11. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a Grada Čakovca  
12. Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Čakovca  
13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i 

korištenju drugih prostora  
14. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2015. 
15. Donošenje Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec  
16. Davanje prethodne Suglasnosti na  

a. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. JVP Čakovec 
b. Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2015. 

17. Donošenje Odluke o uvjetima korištenja javnih parkirališnih površina za 
potrebe korisnika pojedinačnih građevina  

18. Donošenje Odluke o kupnji etaže objekta  
19. Donošenje Odluke o osnivanju zaklade dr. Ivan Novak  
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Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12.19 sati. 
 
Predrag Kočila postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: Na jugu Čakovca nalazi se farma u privatnom vlasništvu  na vrlo 
atraktivnoj lokaciji. Da li je Grad Čakovec zainteresiran za tu lokaciju? 
Izrazio je zadovoljstvo što je izvršena sanacija odvodnje u Športskoj ulici u 
Mihovljanu.  
Drugo pitanje: Kada će se izvršiti rekonstrukcija cesta te asfaltirati gornji sloj u 
određenim ulicama Mihovljana? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Radi se o zemljištu poduzetničke zone u vlasništvu Agromeđimurja 
koje ima dug prema Poreznoj upravi od 20 milijuna kuna. Zemljište je procijenjeno na 
25 milijuna kuna te je stoga Agromeđimurje voljno to zemljište dati Poreznoj upravi 
kako bi mogli dalje normalno funkcionirati. U nekoj kasnijoj fazi, Grad Čakovec 
mogao bi to zemljište zatražiti od države. 
Na drugo pitanje: U Mihovljanu ima zainteresiranih za kupnju gradilišta pa ako dođe 
do te kupnje nastojati će se ti novci iskoristiti za infrastrukturu Mihovljana.  
 
Dražen Barić nadovezao se na drugo pitanje te je rekao da se radi projektna 
dokumentacija dijela Šafrana u Mihovljanu. 
 
Denis Šarić pitao je u kojoj je fazi Međimurska županija sa povratom jedne trećine  
sredstava koju je Grad Čakovec dogovorio za sufinanciranje udžbenika? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da je dogovor drugačiji. Grad Čakovec je morao platiti 
Međimurskoj županiji 70%. 800 tisuća kuna bila je cijena udžbenika za koje je Grad 
Čakovec platio prvu ratu od 500 tisuća kuna. Ostalo je prebijeno sa obvezama 
Međimurske županije.  
 
Sunčana Glavak postavila je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: Zašto se odustalo od projekta izgradnje oporabilišta Totovec koji je bio 
jedan od glavnih investicijskih projekata? 
Drugo pitanje: S obzirom da je položen kamen temeljac u Ivanovcu za sportsku 
dvoranu, hoćemo li tu dvoranu imati do 2020. i iz kojih sredstava? Da li je moguće da 
to bude iz fondova? 
Treće pitanje: Da li je poslan inspekcijski nadzor u Dječji vrtić Čakovec s obzirom na 
anonimna pisma koja navode niz nepravilnosti u radu Dječjeg vrtića Čakovec? 
Četvrto pitanje: Kada će Magdalenićeva ulica u Čakovcu dobiti rasvjetu? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Grad Čakovec nije odustao od oporabilišta. 20 milijuna kuna čeka 
nas za oporabilište. Imamo potpisane ugovore (Ministarstvo, Fond, Grad). Sa 
oporabilištem se stalo zbog kapaciteta koje smo predvidjeli za naše oporabilište, a 
što se kosilo sa zahtjevom da više toga mora ići u Centar za gospodarenje otpadom 
Piškornica. Na žalost, za ovu godinu mora se to mijenjati u rebalansu. Dobivena je 
suglasnost, slijedi međunarodni javni natječaj za izgradnju, a u prijedlog Proračuna 
za iduću godinu stavljeno je, opreza radi, samo 5 milijuna od osiguranih 20. 
Preostalih 15 milijuna kuna iskoristiti će se kroz iduće godine.  
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Na drugo pitanje: Sportska dvorana u Ivanovcu graditi će se kreditom koji ćemo uzeti 
iduće godine jer imamo mogućnost zaduženja. Mogući je kredit od HBOR-a s 
počekom od dvije godine što nam odgovara jer 2017. ističe kredit za reflektore i 
streljanu. Dakle, 2017., trebala bi dvorana biti izgrađena.  
Na treće pitanje: Što se tiče anonimnih pisama i potrebe slanja državne inspekcije u 
vrtić, molio bih da se i meni nešto dostavi pa da imam razloga poslati inspekciju u 
vrtić.  
 
Dražen Barić odgovorio je na četvrto pitanje: Nema informacije o tome da u Ulici 
Miroslava Magdalenića postoji neki problem, ali postoji stavka u Proračunu iz koje je 
to moguće riješiti.  
 
Rajko Bulat postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: Mogu li se postaviti rukometni golovi i koševi na betonskom igralištu u 
Ulici Ivana pl. Zajca gdje su nekad i bili? 
Drugo pitanje: Može li se obilježiti pješački prijelaz na raskrižju ulica Mihovljanska i 
Koče Racina? 
Treće pitanje: Može li se ukinuti jedno ili dva parkirna mjesta kod Lista Međimurje, 
neposredno kod pješačkog prijelaza? 
Četvrto pitanje: Može li se postaviti nekakva svjetlosna signalizacija na nekim 
državnim cestama barem što se tiče pješačkih prijelaza? 
 
Mario Medved odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Rukometno igralište je vlasništvo III. OŠ pa će se to nastojati riješiti s 
njihovom ravnateljicom.  
Na drugo pitanje: Riješiti će se pješački prijelaz.  
Na treće pitanje: Razmišlja se o tome da se makne jedno parkirno mjesto.  
Na četvrto pitanje:  Razmišlja se o postavljanju dinamičke signalizacije. 
 
Andreja Marić postavila je pitanje vezano uz rekonstrukciju ulice I. G. Kovačića. Što 
se tiče novog ulaza na parkiralište iza Macanovog doma, moli da se bolje iscrta 
horizontalna signalizacija, a uvjerena je da nema ni znaka. Zanima je što je s 
građevinskom dozvolom za tu ulicu? 
 
Mario Medved je odgovorio da se kod rekonstrukcije I. G. Kovačića Grad Čakovec 
pozivao na Zakon o cestama koji omogućava da se ulica radi temeljem idejnog 
projekta i elaborata na koji suglasnost daje Policijska uprava. To je učinjeno. 
Građevinski inspektor naredio je Gradu Čakovcu da u roku od 150 dana ishodi 
građevinsku dozvolu što će i učiniti. Policijska uprava Međimurska smatra postojeću 
prometnu regulaciju dobrom. Ako horizontalna signalizacija nije u redu, ispraviti će 
se.  
 
Lana Remar pitala je hoće li Grad Čakovec rekonstruirati gradsku tržnicu te kada? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da se iduće godine ide sa rekonstrukcijom gradske 
tržnice. Projekat je vrijedan 2 milijuna kuna. Kroz dvije godine tržnica bi mogla imati 
novi izgled.  
 
Emina Miri pitala je direktora GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec, s obzirom da je došlo 
do smjene direktora u Stanoradu, može li se prema izvješćima od ranijih godina, 



6 

 

odmaralište u Selcu smatrati adaptiranim ili je istinit Plan Čakre za 2015., koji govori 
o obnovi Dječjeg odmarališta Dramalj? 
 
Velimir Mađarić odgovorio je da je odmaralište u Dramlju adaptirano u obimu koji je 
predviđen, dakle 330 tisuća kuna utrošeno je na unutarnju i vanjsku adaptaciju. 
Stanje odmarališta nije loše, no dodatnih ulaganja treba.  
 
Josip Varga pitao je, s obzirom da je gradonačelnik ujedno i Skupština društva GKP 
„Čakom“,  interesira ga njegova odluka vezana uz Plan nabave osnovnih sredstava i 
investicijskih ulaganja za 2015., koji je njegov stav u vezi ulaganja 2 i pol milijuna 
kuna u izgradnju kamenoklesarske radionice kreditnim sredstvima? Da li je potrebno 
za to uzimati kredit, s obzirom da ta djelatnost ne stvara i neke posebne prihode? 
Takav kredit sigurno neće poboljšati komunalni standard građana. Mjesto ovoj 
djelatnosti je u privatnom sektoru.  
 
Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je da Skupština nije nadležna raspravljati o 
tome. Radi se o poslovima koji su stvar upravljanja samog Čakoma, kojemu to nije 
primarna djelatnost. S druge pa strane, kamenoklesarska djelatnost odvija se u krugu 
uredskih prostora što stvara niz problema.  
 
Damir Matotek postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje direktorici Čakre: Zašto među projektima kojima se bavi Čakra postoje 
samo sekundarne i tercijalne grane razvoja, a ne i primarne?  
Drugo pitanje direktoru GP „Ekom“ d.o.o.: Zašto se skate park, koji je hvale vrijedan, 
širi na postojeće košarkaško igralište? 
Treće pitanje ravnatelju Centra za kulturu Čakovec: Koja je sudbina ŠAF-a u okviru 
Centra za kulturu? 
 
Damira Vresk je na prvo pitanje odgovorila da projekti koje provodi Čakra zavise od 
raspisanih natječaja. Želje i potrebe Grada i gradskih institucija nastoje se uklopiti u 
raspisane natječaje i programe.  
 
Miodrag Novosel je na drugo pitanje odgovorio da postojeći skate park treba 
neprekidno obnavljati. Košarkaško igralište ostaje u funkciji i također se obnavlja.  
 
Ladislav Varga je na treće pitanje odgovorio da ŠAF već 15 godina nije u sklopu 
Centra za kulturu, već funkcionira kao udruga građana koja radi u prostorijama 
Centra za kulturu.  
 
Dražen Blažeka pohvalio je Čakru za dobivenih cca 2 milijuna kuna za pomoćnike u 
nastavi. Postavio je sljedeća pitanja:  
Vezano uz ulicu I. G. Kovačića: Postoji li mogućnost da se parkiralištu u Ulici I. G. 
Kovačića pristupi i sa strane te ulice? Na temelju čega je rješenje ulice I. G. Kovačića 
realizirano, tko je kreirao to rješenje i tko ga je nadzirao? Koliko je do sada uloženo 
sredstava u cjelokupnu investiciju u Ulici I. G. Kovačića po stavkama? Koliko je Grad 
Čakovec platio kaznu za takvo nepoštivanje Zakona? 
Vezano uz putne troškove u Dječjem vrtiću Čakovec: Hoće li gradonačelnik pristupiti 
promjeni Kolektivnog ugovora u Dječjem vrtiću Čakovec kako bi se eliminirao veliki 
trošak putnih troškova u iznosu od 1,2 milijuna kuna? 
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Vezano uz gubitak Stanorada iz 2013.: Tko će sanirati gubitak GP „Stanorad“ iz 
2013., od 2,4 milijuna kuna? Hoće li biti sankcioniran netko iz Nadzornog odbora 
Stanorada? 
 
Mario Medved odgovorio je: 
Vezano uz ulicu I. G. Kovačića: Ista je napravljena temeljem urednog projekta i 
prometnog elaborata na koji je suglasnost dala PU Međimurska, koja je tražila da 
bude postojeća prometna regulacija. Cijena projekta bila je cca 300 tisuća kuna za 
Grad. Kazne nema. U roku od 150 dana mora se ishoditi građevinska dozvola.  
 
Stjepan Kovač je odgovorio:  
Na drugo pitanje: Oporba može uputiti prijedlog Gradu.   
Na treće pitanje: Stanorad je u gubitku 2,4 milijuna kuna. Protiv bivšeg direktora 
pokrenuti je postupak. Dogovoreno je kako ćemo sanirati gubitke.  
 
Đuro Bel postavio je sljedeća pitanja:  
Prvo pitanje: Kada kreće rekonstrukcija Ulice Josipa Bedekovića? 
Drugo pitanje: Kada će biti riješeni problemi hupsera u Masarykovoj ulici u Čakovcu? 
Građani ulice V. Nazora mole da im se oformi parkiralište. 
Treće pitanje: Zašto će Međimurske vode preći na plaćanje vode po potrošnji te ga 
zanima koliko će to koštati i zašto se ide na to očitovanje? Zamolio je pisani odgovor.  
Četvrto pitanje: Zašto uz 350. obljetnicu smrti Nikole Zrinskog Grad Čakovec nije 
položio svoj vijenac?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Rekonstrukcija je krenula jučer.  
Na treće pitanje: Na obilježavanju smrti Nikole Zrinskog bio je zamjenik 
gradonačelnika Romano Bogdan.  
 
U 13.20 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
Točka 1.  Verifikacija mandata člana Gradskog vijeća Grada Čakovca  
 

Predsjednica  Mandatne komisije Emina Miri pročitala je izvješće Mandatne 
komisije te se pristupilo verifikaciji odnosno davanju svečane prisege novog člana 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, Tomislava Vrbanca. 
 

Nakon izgovaranja riječi: „Prisežem“, Tomislavu Vrbancu verificiran je mandat, 
čime je postao punopravni član Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
  
Točka 15. Donošenje Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Varga, Mladen Kanižaj, Predrag Kočila, Đuro Bel, 
Nenad Hranilović 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20  vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o istupanju 
osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec  
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 3 su bila  „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o istupanju osnivača 
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, donesena većinom glasova. 
 
Točka 16.a Davanje prethodne Suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog 
plana za 2014. JVP Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 
U vijećnici je bilo prisutno 20  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog  prethodne Suglasnosti 
na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. JVP Čakovec 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je prethodna Suglasnost na 
Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. JVP Čakovec dana većinom 
glasova. 
 
Točka 16.b Davanje prethodne Suglasnosti na Plan rada i poslovanja JVP 
Čakovec za 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Damir Matotek, Mladen Kanižaj, Emina Miri, Dražen 
Blažeka, Rajko Bulat, Đuro Bel, Predrag Kočila 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog prethodne Suglasnosti 
na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2015. 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je prethodna Suglasnost na Plan 
rada i poslovanja JVP Čakovec za 2015., dana većinom glasova. 
 
Točka 14. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 
2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Matija Kikelj, Sunčana Glavak 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20  vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Programa rada Savjeta mladih za 2015. 
 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Programa 
rada Savjeta mladih za 2015., donesena jednoglasno. 
 
Točka 2. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 
2014.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Sunčana Glavak, Stjepan Kovač, Lidija Jaklin, Damir 
Matotek u ime Kluba vijećnika SDP, HSS i MDS-a, Dražen Blažeka 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i Izmjena i 
dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2014.  
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika,  4 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Izmjene i dopune 
Proračuna Grada Čakovca za 2014., doneseni većinom glasova. 
 
Točka 3.a Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Dražen Barić 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2014.  
 
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 4 ih je glasovalo „protiv“, 2 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 2014., donesena većinom glasova. 
 
Točka 3.b Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Dražen Barić, Sunčana 
Glavak 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2014. 
 
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 4 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i 
dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2014., donesena većinom glasova. 
 
Točka 3.c Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014. 
 
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 2014. 
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 4 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014., donesena većinom 
glasova. 
 
Točka 3.d Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u sportu za 2014. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Stjepan Kovač, David Vugrinec, Dražen Blažeka, 
Romano Bogdan, Sunčana Glavak 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2014. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 4 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i 
dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2014., donesena većinom 
glasova. 
 
Točka 3.e Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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U raspravi su sudjelovali: Emina Miri, Stjepan Kovač, Dragutin Bajsić, David 
Vugrinec, Sunčana Glavak, Krunoslav Bedi, Romano Bogdan, Dražen Blažeka, Đuro 
Bel 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 4 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014., donesena većinom 
glasova. 
 
Točka 3.f Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba 
u tehničkoj kulturi za 2014. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Krunoslav Bedi, Stjepan Kovač  
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014. 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 5 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i 
dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014., donesena 
većinom glasova. 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Damir Matotek, Romano Bogdan, Nenad Hranilović, 
Stjepan Kovač 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama 
Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014., 
donesena većinom glasova. 
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Točka 5. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2015. s projekcijom 
Proračuna za 2016–2017.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Damir Matotek u ime Kluba vijećnika SDP- HSS - MDS, 
Nenad Hranilović u ime Kluba vijećnika HNS-a, Dragutin Bajsić u ime Kluba vijećnika 
HSU-a, Sunčana Glavak u ime Kluba vijećnika HDZ – HSLS – HDS, Stjepan Kovač, 
Lidija Jaklin, Rajko Bulat u ime Kluba vijećnika Hrvatskih laburista – stranka rada, 
Dražen Blažeka, Dražen Barić 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i Proračuna 
Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016–2017. s time da se: 

- U projekciji za 2016., u okviru razdjela 005- Upravni odjel za društvene, 
protokolarne i europske poslove, glava 00501 Proračunski korisnici, 
korisnik 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec, program 1022 
umanjuje za 406.700,00 kuna (s 2.937.300,00 kuna na 2.530.600,00 kuna); 

- U projekciji za 2017., u okviru razdjela 005 – Upravni odjel za društvene, 
protokolarne i europske poslove, glava 00501 Proračunski korisnici, 
korisnik 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec, program 1022 
umanjuje za 417.300,00 kuna (s 2.947.900,00 kuna na 2.530.600,00 kuna); 

- Za isti iznos u projekcijama umanjuju prihodi u skupini 61 – prihodi od 
poreza; 

- Shodno navedenim izmjenama, mijenja i Plan razvojnih programa za 
2015.-2017. 

 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 4 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Proračun Grada 
Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016–2017., s time da se: 

- U projekciji za 2016., u okviru razdjela 005- Upravni odjel za društvene, 
protokolarne i europske poslove, glava 00501 Proračunski korisnici, 
korisnik 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec, program 1022 
umanjuje za 406.700,00 kuna (s 2.937.300,00 kuna na 2.530.600,00 kuna); 

- U projekciji za 2017., u okviru razdjela 005 – Upravni odjel za društvene, 
protokolarne i europske poslove, glava 00501 Proračunski korisnici, 
korisnik 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec, program 1022 
umanjuje za 417.300,00 kuna (s 2.947.900,00 kuna na 2.530.600,00 kuna); 

- Za isti iznos u projekcijama umanjuju prihodi u skupini 61 – prihodi od 
poreza; 

- Shodno navedenim izmjenama, mijenja i Plan razvojnih programa za 
2015.-2017. 

doneseni većinom glasova. 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2015.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Lidija Jaklin, Stjepan Kovač 
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U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Čakovca za 2015.  
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izvršavanju Proračuna 
Grada Čakovca za 2015., donesena većinom glasova. 
 
Točka 7.a Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2014.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Emina Miri 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014.  
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014., donesen većinom 
glasova. 
 
Točka 7.b Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture 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 Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015. 
 
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 3 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2015., donesen većinom glasova. 
 
Točka 7.c Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 
2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18  vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba 
u kulturi Grada Čakovca za 2015. 
 
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 4 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u kulturi 
Grada Čakovca za 2015., donesen većinom glasova. 
 
Točka 7.d Donošenje Programa javnih potreba u sportu za 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
  
U vijećnici je bilo prisutno 19  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba 
u sportu za 2015. 
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 4 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u sportu 
za 2015., donesen većinom glasova. 
 
Točka 7.e Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih 
potreba u socijalnoj zaštiti za 2015. 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 3 su glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u 
socijalnoj zaštiti za 2015., donesen većinom glasova. 
 
Točka 7.f Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi za 2015. 
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 3 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u 
tehničkoj kulturi za 2015., donesen većinom glasova. 
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Točka 8. Donošenje Odluke o porezima Grada Čakovca 
 
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 porezima Grada 
Čakovca 
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 5 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o porezima Grada 
Čakovca, donesena većinom glasova. 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Predrag Kočila, Đuro Bel, Stjepan Kovač 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o raspoređivanju 
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 
Čakovca za 2015. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o raspoređivanju 
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 
Čakovca za 2015., donesena jednoglasno. 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne 
manjine u Gradu Čakovcu u 2015. 
 
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 načinu 
financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2015. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o načinu financiranja 
Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2015., donesena 
većinom glasova. 
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Točka 11. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a Grada 
Čakovca  
 
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 donošenju 
Izmjena i dopuna UPU-a Grada Čakovca  
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju Izmjena i 
dopuna UPU-a Grada Čakovca, donesena većinom glasova. 
 
Točka 12. Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Grada Čakovca  
 
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 donošenju III. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca  
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 3 su bila “suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju III. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca, donesena 
većinom glasova. 
 
Točka 13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnih prostora i 
korištenju drugih prostora  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Dragica Kemeter, Sunčana Glavak, Josip 
Varga, Đuro Bel, Ninoslav Šipoš  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke 
o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora  
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni Odluke o zakupu 
poslovnih prostora i korištenju drugih prostora, donesena većinom glasova. 
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Točka 17. Donošenje Odluke o uvjetima korištenja javnih parkirališnih površina 
za potrebe korisnika pojedinačnih građevina  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o uvjetima 
korištenja javnih parkirališnih površina za potrebe korisnika pojedinačnih 
građevina  
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o uvjetima korištenja 
javnih parkirališnih površina za potrebe korisnika pojedinačnih građevina, 
donesena većinom glasova. 
 
Točka 18. Donošenje Odluke o kupnji etaže objekta  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Sunčana Glavak, Dragica Kemeter, Stjepan Kovač, 
Ninoslav Šipoš, Dražen Blažeka, Nenad Hranilović, Đuro Bel 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o kupnji etaže 
objekta 
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 1 ih je glasovao „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o kupnji etaže objekta, 
donesena većinom glasova. 
 
Točka 19. Donošenje Odluke o osnivanju zaklade dr. Ivan Novak  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Stjepan Kovač 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju 
zaklade dr. Ivan Novak  
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o osnivanju zaklade dr. 
Ivan Novak, donesena jednoglasno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 16.06 sati. 
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     PROČELNICA                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

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


