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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 6. ožujka 2014.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

  
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/14-01/53, URBROJ: 2109/2-02-14-01, od 27. 
veljače 2014., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su 
sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika i vijećnica Krunoslava Bedija, Marijane Fabić-
Rusak,  Sunčane Glavak i Maje Đurkin Međimurec koji su opravdali svoj izostanak te Brune 
Matoteka i Nenada Hranilovića koji će zakasniti. 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, prof., ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ Ljiljana Križan, prof., 
ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec Gordana Patarčec, mag. paed., ravnatelj Pučkog 
otvorenog učilišta Mario Zamuda, dipl. učitelj i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec Mladen Kanižaj, dipl. ing. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici bili prisutni predstavnici 

medija i javnosti.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno 15 vijećnika te da 

Gradsko vijeće ima kvorum.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:  
      1.  Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
      2.   Odgovore na vijećnička pitanja 

3. Izvješće CIVINET Mreža Slovenija – Hrvatska 
4. Pregled podataka za ustanove (godišnji obračun za 2013.) – veza točka 3. Dnevnog 

reda 
5. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca 
6. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za 2013/2014. 
7. Financijska izvješća za predškolske ustanove na području Grada Čakovca za 2013. 

kojima Grad Čakovec nije osnivač 
8. Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2013.  

 
 
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 
- Dopunu materijala uz točku 4. Dnevnog reda 
- Zamjenu materijala uz točku 6. Dnevnog reda 
- Dopunu materijalu uz točku 12. Dnevnog reda 
- Zamjenu dijela materijala uz točku 16. Dnevnog reda 
- Obrazloženje za skidanje točke 21. Dnevnog reda  
- Zamjena materijala uz točku 22. Dnevnog reda 
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Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su vijećnici dobili Izvod iz zapisnika sa 
5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/13-01/299, URBROJ: 2109/2-02-13-11 
od  12. prosinca 2013. 
 
 «Za» su glasovali svi vijećnici, pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod 
iz zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže da se točka 21. „Donošenje Odluke o obustavi 

isplate sredstava HDU-u“ skine sa dnevnog reda, jer je jučer dostavljen dopis Državnog 
ureda za reviziju da je Hrvatska demokršćanska stranka dostavila Državnom uredu za 
reviziju godišnje financijske izvještaje za 2012. te su tako ispunjeni uvjeti za prestanak 
obustave sredstava za redovito financiranje.  

Sukladno Poslovniku o radu Gradskog vijeća najprije se odvojeno odlučuje o 
prijedlogu da se pojedina točka dnevnog reda izostavi. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog da se točka 21. skine sa 

dnevnog reda, a da točke 22. i 23. postanu točke 21. i 22. dnevnog reda. 
 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, pa konstatiram da je jednoglasno točka 21. 

„Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava HDS-u“ skinuta sa dnevnog reda. 

 
Vijećnik Dražen Blažeka je u ime Kluba vijećnika HDZ, HSLS i HDS predložio da se 

od 9. točke na dalje raspravlja na nekoj sljedećoj sjednici zbog toga što nije bilo dovoljno 
vremena da se vijećnici pripreme.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Kluba vijećnika HDS-a, 

HDZ i HSLS. 
 
„Za“ su glasovala 4 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“ i 11 „protiv“ pa Predsjednik 

Gradskog vijeća konstatira da prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a i HDS-a nije 
usvojen.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 6. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Čakovca sa navedenom izmjenom. 
 
 „Za“ je glasovalo 11 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. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2013.  
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna 

Grada Čakovca za 2013.  
3. Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2013.:  

a) Dječjeg vrtića Čakovec, 
b) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, 
c) Centra za kulturu Čakovec, 
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, 
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 

4. Donošenje Odluke o preoblikovanju NK Međimurje u sportsko dioničko društvo sa ili 
bez sudjelovanja Grada Čakovca  

5. Donošenje:  
a) Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca  
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b) Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer 
Slavenski“  

6. Donošenje Odluke o osnivanju Zaklade  
7. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika   
8. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Grada Čakovca za 2013.  
9. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Grada Čakovca za 2013.  
10. Donošenje Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih 

poslova temeljem ugovora, na području Grada Čakovca za razdoblje 2014-2018, 
za:  
a) redovito održavanje nerazvrstanih cesta,  
b) opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu, 
c) održavanje javne rasvjete  

11. Usvajanje Izvješća o Planu gospodarenja otpadom za Grad Čakovec u 2013.  
12. Donošenje Odluke o prihvaćanju II. Dodatka Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec   
13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u 

Gradu Čakovcu za 2013.  
14. Davanje Prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čakovec  
15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec  
16. Davanje Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić 

Čakovec  
17. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014.  
18. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP Čakovec u 

2014.  
19. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2013.  
20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u 

gradskim tijelima  
21. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta na području DPU Martane Istok  
22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama   

 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:14 sati. 
 
Damir Matotek postavio je tri pitanja: 
Prvo: Da li je moguće obojati izbočine na prijelazima cesta da budu bolje uočljive? 
Drugo: Na koji način Grad misli sanirati fasade čiji dijelovi padaju sa kuća?   
Treće: Kako Grad Čakovec misli provesti legalizaciju u Romskom naselju Kuršanec? 
 
Mario Medved ogovorio je: 
Na prvo pitanje da će se denivelirani pješački prijelazi kod vrtića i pošte ponovno obojiti u 
crveno.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na drugo pitanje da se sutra kreće sa sanacijom fasade Kralja Tomislava 1, zajedno sa 
suvlasnicima te zgrade. Fasadu zgrade K. Tomislava 4 sanirat ćemo sa Zajednicom 
sportskih udruga Međimurske županije. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost dobili smo obavijest da će u travnju i svibnju biti natječaj za obnavljanje fasada 
(drugi krug za privatne kuće, a potom i za zgrade), kada bi se sanirala i fasada zgrade 
gradske uprave i stambena zgrada nasuprot Crkve Sv. Nikole (u dogovoru sa stanarima).  
Na treće pitanje da je održan sastanak sa saborskim zastupnikom nacionalnih manjina 
gospodinom Veljkom Kajtazijem koji je najavio da će država pokriti legalizaciju romskih kuća. 
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Damir Matotek nadovezao se na odgovor na treće pitanje te je konstatirao da smo opet 
ispali građani drugog reda. 
 
Andreja Marić zahvalila je svima koji su uplaćivali na račun Udruge dijabetičara kod pokopa 
bivšeg gradonačelnika Branka Šalamona, čiji je on bio član, jer su ti novci skupljeni na 
računu Udruge dijabetičara donacija internom odjelu, odsjeku dijabetesa te su kupljena 
pomagala za sve koje se liječe na tom odjelu. Zahvalila se svima na uplati i zahvalila se 
obitelji Šalamon.  
Potom je postavila tri pitanja: 
Prvo: Da li se mogu sanirati rupe na parkiralištu kod bolnice?  
Drugo: Tko će voditi Turistički ured nakon odlaska direktorice? 
Treće: Koje mjere se poduzimaju glede vrana u čakovečkom parku i da li postoje nove 
mjere?  
 
Mario Medved ogovorio je na prvo pitanje da je parkiralište u vlasništvu bolnice. 
Koncesionar je GKP Čakom. Lobirat će se kod GKP Čakoma da se pokrpaju udarne rupe, ali 
to će ići tek iza 15. ožujka, kada asfaltne baze započnu s radom. 
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na drugo pitanje, da je direktorica Turističke ureda iz osobnih razloga podnijela ostavku s 
30.04. Neće se zapošljavati novi direktor te je naveo da će on kao predsjednik Turističkog 
vijeća obnašati tu funkciju, za sada. 
 
Dražen Barić odgovorio je na treće pitanje da mjere istjerivanja vrana traju do 31.03. jer se 
od 31.03. – 01.09. zbog zaštićenosti vrana ne smije ništa raditi.  
 
Josip Požgaj postavio je dva pitanja: 
Prvo: Zašto je gradonačelnik promijenio mišljenje glede sanacije drvoreda u ulici Zavnoh-a 
pošto je sanacija bila planirana i u Proračunu? Zatražio je pisani odgovor.  
Vijećnik je pohvalio Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika navodeći da je stvarno 
izvanredno napravljeno. 
Drugo pitanje postavio je zamjeniku gradonačelnika Mariu Medvedu vezano za popravak 
instalacije na Vojnim vrtovima u Čakovcu kojim će pristupiti Međimurje plin, a koji će na kraju 
radova povući završni sloj asfalta pa ga zanima da li je moguće da se tada naprave prijelazi 
kroz sva raskršća na Vojnim vrtovima invalidskim kolicima.   
 
Mario Medved odgovorio je da će se na Vojnim vrtovima o tome voditi računa.  
 
Predrag Kočila postavio je pitanje zamjeniku gradonačelniku Mariu Medvedu da li se mogu 
sanirati rupe na cesti kod liječničkih ordinacija posebno u Prešernovoj 16, kod ordinacije dr. 
Zuzel te da li se mogu ispred takvih objekata postaviti koševi za smeće?  
 
Mario Medved odgovorio je da je u tijeku analiza stanja svih prometnica te će se sanirati 
udarne rupe, ali tek nakon 15. ožujka, a postaviti će se i koševi za smeće. 
 
Josip Varga postavio je dva pitanja: 
Prvo: U kojoj fazi je sanacija nadvožnjaka kod Novakove ulice u Čakovcu s obzirom da je to 
skupa investicija, za koju Grad sigurno nema dovoljno novaca. U tom smislu predložio je 
pokretanje inicijative za izmjenu Pravilnika o raspodjeli sredstava koja se prikupljaju na 
temelju registracije vozila odnosno plaćanja cestarine i prometna vozila. Naveo je da je taj 
Pravilnik osnova po kojoj se u ŽUC, skupi oko 30 milijuna kuna, a Gradu Čakovcu od toga 
pripada samo 12,5%, čime je nemoguće sanirati dobivenih 64 km gradskih cesta. U tom 
smislu dao je i prijedlog rješenja.    
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Drugo: S obzirom da građani iz cijene odvoza otpada plaćaju i dio za sanaciju divljih 
deponija, da li se može pokrenuti inicijativa prema GKP Čakom da se iz tih sredstava 
saniraju divlja odlagališta, konkretno na potezu između Novo Sela Rok i Mačkovca? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na drugo pitanje, da komunalni redari kontroliraju divlja odlagališta, no apelira na mjesne 
odbore da prijave takve počinitelje kako bi se odmah izašlo na teren. Komunalno redarstvo 
će pogledati divlju deponiju između Mačkovca i Novog Sela Rok i pronaći rješenje. 
Na prvo pitanje, da se slaže s navodima vijećnika. Grad dobiva 3 milijuna kuna od 30 
milijuna kuna koliko dobiva ŽUC. Trebali bi dobivati oko 10 milijuna kuna jer opterećenost 
cesta u Čakovcu daleko je veća nego u drugim mjestima Međimurja. U Ministarstvu je 
pokrenuta inicijativa da se nepravedna raspodjela sredstava riješi a dobiven je i odgovor da 
će se ŽUC-evi najvjerojatnije ukinuti.  
 
Mario Medved priključio se odgovoru na prvo pitanje vezano uz nadvožnjak. Za 65 km 
dobivenih nerazvrstanih cesta Gradu pripada 3.700.000,00 kuna, što nije dovoljno niti za 
njihovo održavanje, a kamoli za sanaciju nadvožnjaka koji je u katastrofalnom stanju. Prema 
troškovniku njegova sanacija iznosi 10 milijuna kuna + PDV. Kako Grad tih novaca nema, 
upućen je dopis Hrvatskim cestama i Ministarstvu za osiguravanje interventnih sredstava za 
sanaciju nadvožnjaka.     
 
Denis Šarić postavio je dva pitanja: 
Prvo: Na koji način je smijenjen direktor GP Stanorad, da li je sam dao ostavku ili je to bio 
sporazumni raskid te da li je njegova smjena imala financijskih posljedica za gradski 
proračun?  
Drugo: Da li je moguće da se označe parkirališta u Travniku, konkretno ulica dr. Ivana 
Sokača?  Da li je moguće porezati grane oraha na dječjem igralištu, desno od Betexa, jer 
zaklanja sunce stanarima zgrade?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je 
Na prvo pitanje, da je na nagovor postignut sporazumni raskid sa direktorom Stanorada te da 
nema nikakvih troškova za Grad, niti za Stanorad.  
Na drugo pitanje, da će se označiti parkirna mjesta te da će se isto tako sanirati i sva dječja 
igrališta. 
 
Lana Remar postavila je pitanje s obzirom da se započelo sa rekonstrukcijom gradske 
tržnice, koji su sve radovi u planu i do kada će trajati? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da su za sada nabavljene nove klupe, potom će se poravnati i 
ploče na tržnici, a nastojati će se napraviti i neka druga „osvježenja“ tržnice.  
 
Dražen Blažeka postavio je tri pitanja: 
Prvo: Vezano za GP Stanorad da li Grad Čakovec ima interes za postojanje takve tvrtke? Da 
li se razmišlja da se proda GP Stanorad i uloži novac u nešto drugo korisnije? 
Zamolio je pisani odgovor o tome koliko je stanova u vlasništvu Grada Čakovca, koje su 
kvadrature, gdje se po točnim lokacijama nalaze, kome su dani na korištenje, s kojim 
datumom, pod kojim uvjetima te koji su bili kriteriji prilikom donošenja Odluke za davanje 
istih? 
Drugo pitanje: Kada će se sanirati ulice na Jugu Čakovca? Zašto nije osvijetljen prijelaz 
preko zebre kod II. Osnovne škole u Čakovcu? 
Treće: Zašto se izrada Razvojne Strategije Grada Čakovca dala privatnoj tvrtki Bercon iz 
Nedelišća, a ne našoj razvojnoj agenciji Čakri?  
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Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje, da je napravljena revizija stanova i da će odgovor dobiti u pisanom obliku.  
Što se tiče GP Stanorad pregovarao je sa dva privatna poduzetnika koji žele kupiti Stanorad. 
Napravit će se procjena, ali vjeruje u budućnost GP Stanorad-a kojemu je od nedavno dano i 
čišćenje uprave Grada Čakovca te je i na taj način izvršena ušteda.    
Na drugo pitanje, da se o Jugu Čakovca vodi briga, čeka se da se otvore asfaltne baze. 
Na treće pitanje: Što se tiče razvojne Strategije Grada Čakovca, rečeno je da će tvrtka 
„Bercon“ najkvalitetnije izraditi Strategiju u suradnji sa Čakrom. 
 
Mirjana Bistrović postavila je pitanje da li postoji mogućnost da se sanira parkiralište kod 
zgrade I. pl. Zajca 13 pošto se tamo slijeva voda na parkiralište, kada pada kiša? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da se čeka toplije vrijeme pa će se prići sanaciji. 
 
Đuro Bel postavio je pet pitanja: 
Prvo: Da li su još uvijek tako dugi redovi za čekanje ako netko hoće razgovarati sa 
gradonačelnikom kao što su to bili do sada? Koliko vremena treba čekati kad se nešto pita 
gradonačelnika jer on čeka već 8 mjeseci.  
Drugo: U kojoj fazi je kanalizacija Dravskog bazena?  
Treće: Što je Grad poduzeo u vezi duga Županije prema Knjižnici „Nikola Zrinski“ Čakovec 
koji je već oko 650.000,00 kuna?  
Četvrto: Da li je poznato kakve uspjehe postižu naši studenti koje stipendira Grad Čakovec?  
Peto: Da li se planira uređenje Sajmišta u Čakovcu?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na peto pitanje, da je Sajmište u ingerenciji Čakoma. Postoje planovi da se po fazama 
pristupi sanaciji Sajmišta.  
Na prvo pitanje, da se svi građani primaju i da nema redova čekanja te je naveo da je 
vijećnik bio tri put na razgovoru kod njega. 
 
Mario Medved odgovorio je na drugo pitanje da se početkom ili sredinom travnja raspisuje 
natječaj za izvođenje radova na kanalizaciji Dravskog bazena.   
 
Stjepan Kovač odgovorio je na treće pitanje: Postoje obećanje Županije da će se dug platiti 
ili riješiti na neki drugi način.  
 
Rajko Bulat postavio je dva pitanja: 
Prvo: Koji su rezultati rješavanja problema vrana u Perivoju Zrinskih, tko je to radio i koliko je 
to koštalo? Je li to bilo bez natječaja? Koji su rezultati dosadašnjih aktivnosti? Traži odgovor 
u pisanom obliku. 
Drugo: Koliko je koštala geodetska podloga tzv. PGP, tko ju je radio i koje podatke 
sadržava? Traži pisani odgovor. 
 
 
Sjednici se priključio vijećnik Nenad Hranilović pa je prisutno 16 vijećnika.  
 
 
U 13:06 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća najavljuje pauzu od 5 minuta. 
 
Sjednici se priključio vijećnik Bruno Matotek pa je prisutno 17 vijećnika. 
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Točka 1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 
2013. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka u ime Kluba vijećnika HDZ, HSLS i HDS, Stjepan 
Kovač, Lidija Jaklin, Nenad Hranilović u ime Kluba vijećnika HNS-a, Josip Varga, Đuro Bel, 
Dragica Kemeter. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Grada Čakovca za 2013. 

 
„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 5 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Grada Čakovca za 2013. usvojen većinom glasova.  
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 
Proračuna Grada Čakovca za 2013. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o utvrđivanju i 
raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2013. 
 
„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 5 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o utvrđivanju i raspodjeli 
rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2013. donesena većinom 
glasova. 
 
 
Točka 3. Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2013. 
 

a) Dječjeg vrtića Čakovec  
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Andreja Marić, ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec Gordana 
Patarčec, Miroslav Novak, Đuro Bel, Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Predrag Kočila, Rajko 
Bulat. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Suglasnosti na na 
Izvještaj o ostvarenju plana i programa rada i financijskog poslovanja u 2013. Dječjeg 
vrtića Čakovec, koji je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec Odlukom 
KLASE: 003-05/14-01/9, URBROJ: 2109-73-14-04-02 od 20. veljače 2014.  
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„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na Izvještaj o ostvarenju 
plana i programa rada i financijskog poslovanja u 2013. Dječjeg vrtića Čakovec, koji je 
usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec Odlukom KLASE: 003-05/14-01/9, 
URBROJ: 2109-73-14-04-02 od 20. veljače 2014. dana jednoglasno. 
 
 
Točka 14. Davanje Prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića 
Čakovec  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Prethodne Suglasnosti 

na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čakovec. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna Suglasnost na izmjene i 
dopune Statuta Dječjeg vrtića Čakovec dana jednoglasno. 

 
 
 

Točka 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu 
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 
Dječji vrtić Čakovec. 

 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 
Čakovec donesena jednoglasno. 

 
 

Točka 16. Davanje Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji 
vrtić Čakovec 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Suglasnosti na Pravilnik 

o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakovec 
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„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnosti na Pravilnik o upisima i 
mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakovec s time da se u čl. 12. stavku 2 alineji 1 
Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakovec iza riječi „roditelja“ 
dodaju riječi „žrtve i“, a u članku 13. alineji 6 brišu se riječi „ili izvadak iz matice 
rođenih“, dana jednoglasno. 
 
 

b) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvješća o radu i financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2013., 
koje je prihvaćeno na 07. sjednici Upravnog vijeća Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec 
održanoj 14.02.2014. Odlukom Urbroj 34-1/14 od 14.02.2014. 

 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o radu i 
financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2013., koje je 
prihvaćeno na 07. sjednici Upravnog vijeća Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec 
održanoj 14.02.2014. Odlukom Urbroj 34-1/14 od 14.02.2014. donesena jednoglasno. 
 
 

c) Centra za kulturu Čakovec 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvješća o radu Centra za kulturu Čakovec za 2013. i Izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Centra za kulturu za 2013. godinu. 

 
 

„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o radu 
Centra za kulturu Čakovec za 2013. i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za 
kulturu za 2013. godinu donesena jednoglasno. 

 
 

d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio vijećnik Predrag Kočila.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Financijskog izvješća za 2013. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, prihvaćeno 
Odlukom Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Čakovec od 19. veljače 2014. 
 

„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Financijskog 
izvješća za 2013. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, prihvaćeno Odlukom Upravnog 
vijeća Pučkog otvorenog učilišta Čakovec od 19. veljače 2014. donesena jednoglasno. 

 
 

e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti na  
Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2013. 
KLASE: 214-01/14-01/21, URBROJ: 2109/2-03-14-01 od 14. veljače 2014. 

 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na Izvješće o radu 
i Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2013. KLASE: 214-
01/14-01/21, URBROJ: 2109/2-03-14-01 od 14. veljače 2014. dana jednoglasno. 
 
 
Točka 12. Donošenje Odluke o prihvaćanju II. Dodatka Sporazuma o osnivanju JVP 
Čakovec   
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju II. 
Dodatka Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec.  

 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Oduka o prihvaćanju II. Dodatka 
Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec donesena jednoglasno. 

 
 
 

Točka 13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od 
požara u Gradu Čakovcu za 2013.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2013.  

 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Oduka o usvajanju Izvješća JVP-a 
Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2013. donesena jednoglasno. 

 
 

 
Točka 18. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP 
Čakovec u 2014.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o kriterijima za 

financiranje redovite djelatnosti JVP Čakovec u 2014.  
 

„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o kriterijima za financiranje 
redovite djelatnosti JVP Čakovec u 2014. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o preoblikovanju NK Međimurje u sportsko dioničko 
društvo sa ili bez sudjelovanja Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Kovač, Đuro Bel, Rajko Bulat, Dražen Blažeka, Romano 
Bogdan, Damir Matotek, Dragutin Bajsić, Emina Miri, Miroslav Novak, Nenad Hranilović, 
Denis Šarić. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o preoblikovanju 
NK Međimurje u sportsko dioničko društvo sa ili bez sudjelovanja Grada Čakovca 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o preoblikovanju NK Međimurja 
bez sudjelovanja Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 5. Donošenje:  

a) Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca  
b) Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip 

Štolcer Slavenski“  
 
a) Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
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U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Statutarne Odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Statutarna Odluka o izmjenama i 
dopunama Statuta Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
b) Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer 
Slavenski“  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o javnim 
priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“  
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o javnim priznanjima Grada 
Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o osnivanju Zaklade 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Kovač, Predrag Kočila, Romano Bogdan, Đuro Bel, 
Dragica Kemeter, Dražen Blažeka, Josip Požgaj, Miroslav Novak. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju 
Zaklade. 

 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o osnivanju Zaklade donesena 
većinom glasova. 

 
U vijećnici je prisutno 16 vijećnika. 
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Miroslav Novak.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika. 
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„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Polugodišnjeg 
izvješća o radu gradonačelnika donesena većinom glasova. 
 
U vijećnici je prisutno 15 vijećnika. 
 
 
 
Točka 8.  Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013.  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Izvješća o izvršenju 

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

„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. usvojeno 
većinom glasova. 

 
 
 

Točka 9. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2013.  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Izvješća o izvršenju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. 
 
„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. usvojeno većinom 
glasova. 

 
 

Točka 10. Donošenje Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 
komunalnih poslova temeljem ugovora, na području Grada Čakovca za razdoblje 2014-
2018, za:  

a) redovito održavanje nerazvrstanih cesta,  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Dražen Barić. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o o izboru osobe 
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova temeljem ugovora za redovito 
održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca za period od 2014 – 2018.  

 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Oduka o izboru osobe kojoj će se 
povjeriti obavljanje komunalnih poslova temeljem ugovora za redovito održavanje 
nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca za period od 2014 – 2018 donesena 
većinom glasova. 

 
b) opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu, 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o o izboru osobe 

kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova temeljem ugovora za opskrbu 
električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Čakovca za period od 2014 
– 2018.  

 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izboru osobe kojoj će se 
povjeriti obavljanje komunalnih poslova temeljem ugovora za opskrbu električnom 
energijom za javnu rasvjetu na području Grada Čakovca za period od 2014 – 2018. 
donesena većinom glasova. 

 
c) održavanje javne rasvjete  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o  izboru osobe 
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova temeljem ugovora za održavanje 
javne rasvjete na području Grada Čakovca za period od 2014 – 2018. 

 
„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izboru osobe kojoj će se 
povjeriti obavljanje komunalnih poslova temeljem ugovora za održavanje javne 
rasvjete na području Grada Čakovca za period od 2014 – 2018. donesena većinom 
glasova. 

 
 
 

Točka 11. Usvajanje Izvješća o Planu gospodarenja otpadom za Grad Čakovec u 2013.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Predrag Kočila, Stjepan Kovač, Miroslav Novak, Josip Varga. 
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U vijećnici je bilo prisutno 14 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 

Izvješća o Planu gospodarenja otpadom za Grad Čakovec u 2013. 
 

„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Oduka o Izvješća o Planu gospodarenja 
otpadom za Grad Čakovec u 2013.  donesena jednoglasno. 

 
 
 

Točka 17. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 
2014.  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 14 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Suglasnosti na Pravilnik 

o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakovec 
 

„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnosti na Pravilnik o upisima i 
mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakovec dana jednoglasno. 

 
 
 

Točka 19. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2013.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Denis Šarić, Stjepan Kovač, Romano Bogdan, Damir Matotek. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 

Izvješća o radu Savjeta mladih za 2013. 
 

„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o radu 
Savjeta mladih za 2013. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u 
gradskim tijelima  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima.  
 

„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o naknadama za rad u gradskim tijelima donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 21. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta na području DPU Martane Istok  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prodaji 

zemljišta na području DPU Martane Istok. 
 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prodaji zemljišta na području 
DPU Martane Istok donesena većinom glasova. 
 
 
 
Točka 22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim 
cestama   
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama. 
 

„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o nerazvrstanim cestama donesena jednoglasno. 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 16:00 sati.  
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KLASA: 021-05/14-01/53 
URBROJ: 2109/2-02-14-09 
Čakovec, 6. ožujak 2014. 

 
 
          PROČELNICA                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

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


