
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 15. svibnja 2014.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/14-01/87, URBROJ: 2109/2-02-14-01, od 8. 
svibnja 2014., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su 
sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnice Sunčane Glavak, mag. novinarstva, koja je 
opravdala svoj izostanak i Damira Matoteka koji je najavio da 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 te Marijana Pal, univ. spec. 
oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju. 

Sjednici su prisutni i: direktor Međimurskih voda d.o.o. - Vladimir Topolnjak, dipl. ing., 
šefica računovodstva Međimurskih voda d.o.o. - mr. sc. Sunčana Glavina Petričević, dipl. 
oec. i 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 19 vijećnika te da 

Gradsko vijeće ima kvorum.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:  
1) Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 

    2) Odgovore na vijećnička pitanja  
 3) Izvješće o provedbi projekta Pravne klinike u Gradu Čakovcu 
       
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 djelatnost 
- Mišljenja Odbora za poljoprivredu i turizam 
- Mišljenja Odbora za izbor i imenovanja 
- Dopune materijalu „Odgovori na vijećnička pitanja“  
- Odgovor na vijećničko pitanje  
- Brošura za Dan Grada Čakovca 2014. 

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

6. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 

 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/14-01/53, URBROJ: 2109/2-02-14-09 od  
6. ožujka 2014. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 1 je bio „suzdržan“, 0 ih je bilo „protiv“ pa Predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Čakovca usvojen većinom glasova.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 7. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 0 „protiv“ pa Predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći: 
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D N E V N I   R E D 
1. Donošenje Odluke o prodaji dijela poslovnih udjela GKP-a Čakom  
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje za nabavu teretnih vozila i 

Odluka o povjeravanju nabave GKP-u Čakom d.o.o.  
3. Donošenje Odluke o povjeravanju nabave za mobilno reciklažno dvorište GKP-u 

Čakom d.o.o.  
4. Donošenje Odluke o gradnji sportske školske dvorane Osnovne škole u Ivanovcu  
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada 

Čakovca  
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti  
7. Donošenje Odluke o Savjetu mladih Grada Čakovca  
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata  
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece 

s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama  
10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Plana mreže predškolskih ustanova na 

području Grada Čakovca  
11. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca  
12. Donošenje Odluka o usvajanju: 

a) Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 
2014. 

b) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013. 
13. Donošenje Odluke o prodaji dijela Društvenog doma Novo Selo Rok  
14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za 

izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 01.01. do 
31.12.2013.  

15. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za određivanje 
imena ulica i trgova  

   
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:11 sati. 
 
Sunčana Glavak u pisanom je obliku zatražila odgovor na sljedeća pitanja: 
Prvo: Koja je točna specifikacija investicija do kraja godine na području Grada Čakovca, 
načini i izvori financiranja te je li riječ o investicijama koje će akumulirati nova radna mjesta? 
Drugo: Prije više godina, investitori koji su se odlučili svoju proizvodnju stacionirati u 
Ivanovcu imali su višekratna obećanja da će im se omogućiti i osigurati adekvatna prometna 
infrastruktura koja do danas nije riješena. Moli odgovor kada će biti riješen problem prometa 
iz gospodarske zone, jesu li za tu namjenu osigurana sredstva?   
 
Stjepan Kovač naveo je da će odgovori biti dostavljeni u pisanom obliku te je na prvo pitanje 
odgovorio da su investicije: kanalizacija Dravskog bazena, aglomeracija Grada Čakovca, 
CWS Boco, u Štefancu se radi nova proizvodna hala gospodina Peteka te gospodina Senka. 
Na razgovoru su bili Tubla d.o.o. i Ragusa d.o.o. Pipo d.o.o. bi gradio dodatna postrojenja. U 
Martanama su prodana zemljišta za gradnju proizvodnih pogona, a ima još interesa. Privatni 
hotel gradio bi se u bivšem Centru za socijalnu skrb. Graditi će se, ali i sanirati ceste. 
Aplicirali smo neke projekte Ministarstvu regionalnog razvoja. U prilog gradnji gospodarskih 
građevina regulirati ćemo i postojeću Odluku o komunalnom doprinosu.  
 
Mario Medved je na drugo pitanje odgovorio da se radi o obilaznoj cesti u Ivanovcu, s ciljem 
da se rastereti naselje Ivanovec, ali njezina gradnja za sad nije planirana. Dužine je oko 
1500 metara. Troškovi samo asfaltnih radova su preko 2 i pol milijuna kuna, čemu treba 
dodati geodetske izmjere, otkup zemljišta, projektnu dokumentaciju. Razgovara se sa 
poduzetnicima industrijske zone u Ivanovcu o spremnosti sufinanciranja ovog projekta.  
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Denis Šarić pohvalio je vatrogasce na profesionalnom odrađivanju posla na požarištu, prije 
dva tjedna u Ulici A. Augustinčića. Naveo je problem uskih požarnih puteva na potezu 
između A. Augustinčića i Ivana Sokača zbog čega je pristup vatrogascima otežan.  
Postavio je pitanje što će se poduzeti sa drvom oraha u Travniku 19 kojemu se lome grane 
opasne za okoliš te što će se poduzeti sa parkiralištem? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da će oba problema riješiti pročelnik Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo.  
 
Đuro Bel postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo: Da li se konačno radi ograda oko igrališta kraj Macanovog doma?  
Drugo: Da li je raspisan natječaj za kanalizaciju Dravskog bazena? 
Treće: Kakva je situacija s infrastrukturnim projektima s obzirom da u Proračunu Grada 
Čakovca za 2014. nema Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, posebno što se 
tiče oporabilišta u Totovcu te kolika je vrijednost te investicije? Gdje je projekt infrastrukture 
za vojarnu?  
Četvrto: Tko sastavlja biračke odbore i po kojem ključu za EU parlament? 
 
U vijećnici je trenutno 20 vijećnika. Sjednici se priključio vijećnik Damir Matotek. 
 
Stjepan Kovač je na prvo pitanje odgovorio da se ograda oko Macanovog doma radi. 
 
Mario Medved odgovorio je na: 
Drugo pitanje: Natječaj za izvođenje radova na mreži kanalizacije je u tijeku, što predstavlja 
prvi dio natječajne dokumentacije aglomeracije Novog Sela na Dravi. Početak radova 
očekuje se u drugoj polovici godine. Nadzor je proveden.  
Treće pitanje: Što se tiče oporabilišta Totovec, razgovarano je prije par tjedana sa direktorom 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je potpisan sporazum o potpori Fonda 
za projekte građevina za obradu otpada za gospodarenje otpadom, vrijednosti oko 30 
milijuna kuna. 
 
Stjepan Kovač nadovezao se na: 
Treće pitanje: Vojarna je županijska, a ne gradska, te koliko ima informacija, projekt je 
prošao, barem što se tiče prve faze.  
 
Dragica Kemeter odgovorila je na: 
Četvrto pitanje: Članove i zamjenike članova biračkog odbora predlažu političke stranke i to 
prema sastavu pozicije i opozicije Sabora RH, a imenuje ih Županijsko izborno povjerenstvo.   
 
Emina Miri postavila je sljedeća pitanja: 
Prvo: Da li se ide s prijavom na drugi natječaj za obiteljske kuće programa energetske 
učinkovitosti i kada?  
Drugo: Može li se u uređenje rotora u Čakovcu, uključiti i rotor na Svetojelenskoj cesti, kod 
Galerije Sjever?  
Treće: Pozdravila je inicijativu Grada za pristupanje projektu Finoteka te je interesira na koji 
način će se obavijestiti o tome i informatički nepismeni proizvođači? 
 
Mario Medved odgovorio je na: 
Prvo pitanje: U ožujku i travnju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 
javni poziv te se Grad prijavio na dva natječaja. Sad smo se prijavili na natječaj povećanja 
energetske učinkovitosti obnovljivih izvora energije. Očekujemo odgovor kroz mjesec dana.  
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Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je na: 
Drugo pitanje: Ideja je dobra, razmatrana u Čakomu no ona traži i određena financijska 
sredstva. Za sad je nema u Programu održavanja zelenih javnih površina. Vrijeme će, nada 
se, dovesti i do te realizacije.  
 
Dražen Barić odgovorio je na: 
Treće pitanje: Svi se mogu javiti u Grad Čakovec, popuniti obrazac, a informacije će se dati i 
u medije.  
 
Krunoslav Bedi  postavio je sljedeća pitanja:  
Prvo: Prema statističkim pokazateljima, gradovi Križevci, Čakovec i Sisak, imaju najveći udio 
blokiranih građana pod ovrhom u odnosu na broj stanovnika te ga zanima koje socijalne 
mjere Grad poduzima, odnosno koje su u planu kako bi se građanima pomoglo? 
Drugo: S obzirom da se na području kontinentalne Hrvatske pojavio tzv. japanski komarac, 
što se poduzima glede preventivnog rješavanja komaraca? 
Treće: Koliko se djece hrani u osnovnim školama, koliko su cijene pojedinačnog obroka za 
djecu, koliko za nastavnike, koliki su ukupni godišnji troškovi za djelatnike školske kuhinje, 
što će biti sa školskim kuhinjama i zaposlenicima nakon tzv. outsourcinga kojim se te 
djelatnosti namjeravaju izdvojiti iz škola? Zatražio je odgovor u pisanom obliku.  
Četvrto: Zašto se stalo i kad će se nastaviti izrada Strategije razvoja Grada Čakovca? 
Peto: Kada će se urediti Poljska ulica u Čakovcu? 
Šesto: Zatražio je komentar gradonačelnika vezan uz sumnju namještenih izbornih rezultata 
u mjestu Krištanovec. 
 
Stjepan Kovač odgovorio je na: 
Prvo pitanje: Sve je više građana koji traže pomoć Grada. Grad dodjeljuje jednokratne 
novčane pomoći što je kap u moru. Ono što je važnije, ostvaruju se uvjeti za dolazak 
investitora, otvaranje novih radnih mjesta, jačanje gospodarstva, kako bi se ti ljudi zaposlili. 
Obavila se revizija dodjele gradskih stanova, razmatra se izgradnja još jedne stambene 
zgrade kao što je ona u Loki. Razmišlja se o ukidanju najamnine najtežim slučajevima barem 
na godinu dana jer imaju velike dugove koje nemaju iz čega platiti. Naveo je problem da 
među nezaposlenima ima jako puno određenih vrsta struka, dok neke druge vrste struke koja 
se traži na tržištu nema na raspolaganju. U tom se smislu nastoji pomoći ljudima preko 
Zavodu za zapošljavanje da bi ih se educiralo kako da lakše dođu do posla. Otvorili smo 
gradske vrtove, podijelili smo sadnice te za takav čin grada postoje i novi interesi. 
Pregovaramo o socijalnom dućanu. Tu je i pučka kuhinja. Plaćamo im autobusne karte za 
djecu. Ta djeca imaju besplatnu hranu u školama.  
Drugo pitanje: Grad Čakovec je jedini u županiji koji radi na prevenciji komaraca. Komarci se 
tretiraju dva puta godišnje, ali ako to ne čine općine i gradovi Međimurja, od toga neće biti 
nikakve koristi.  
Četvrto pitanje: Što se tiče rada na Strategiji razvoja Grada Čakovca, uskoro kreće treća 
radionica.  
 
Mario Medved odgovorio je na: 
Peto pitanje: Započelo se s redovnim održavanjem gradskih prometnica i to u južnom dijelu 
Čakovcu. Vremenske prilike malo su usporile radove.  
 
Dragica Kemeter odgovorila je na: 
Šesto pitanje: Grad Čakovec nije dobio nikakvu presudu te ne zna što je dobio poštovani 
vijećnik. Svaka presuda ima i uputu o pravnom lijeku pa će se zainteresirane strane svakako 
moći njome koristiti. Grad Čakovec nije stranka u tom postupku. 
 
Marijana Fabić Rusak zahvalila se na projektu gradskih vrtova koje je ona potakla te je 
zamolila da se prihvati mišljenje Odbora za poljoprivredu i turizam te da se sa tim projektima 
nastavi, pogotovo za Čakovec – jug.  
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Postavila je pitanje u ime građana vezano uz zaštitu okoliša i trgovačko društvo Ferro-preiss 
te njegovoj rekonstrukciji. Tvrtka je dobila preporuku da su dužni svoje poslovanje uskladiti 
sa propisima EU koji se tiču zaštite okoliša. Zanima je u kojoj je fazi realizacija te kada će biti 
završena rekonstrukcija te građevine. Zamolila je pisani odgovor.  
 
Ninoslav Šipoš odgovorio je da je Ministarstvo izdalo dozvolu za rekonstrukciju Ferro-
preissu te bi trebali prijeći na elektropeći kako se zagađenje ne bi događalo. Pokrenuta je 
procedura okolišne dozvole te se očekuje popravljanje situacije. Kada će prići realizaciji, 
pitati ćemo ih te o tome dostaviti odgovor.  
 
Josip Varga postavio je sljedeće pitanje: 
S obzirom da je u Novakovoj ulici u Čakovcu, na lokaciji jednog privatnog poduzetnika 
primijećeno skladištenje nekoliko stotina metara kubičnih drvene biomase koja predstavlja 
opasnost za nastanak požara, a blizu je stambenih zgrada, što će se učiniti da se ne dogodi 
požar? Da li su izdane kakve dozvole za skladištenje tako velike količine materijala?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da se radi o biomasi ograđenoj na privatnom posjedu 
trgovačkog društva Promming.  
 
Dražen Barić nadovezao se na odgovor te je rekao da će uputiti dopis Inspekciji zaštite 
okoliša.  
 
Dražen Blažeka zatražio je dopunu odgovora na vijećničko pitanje vezano uz stanove na 
način da mu se za komercijalne stanove (slobodno ugovorene najamnine), pisano obrazloži 
pod kojim su uvjetima iznajmljeni i kolike su te najamnine?  
Nadovezao se na pitanje vijećnice Sunčane Glavak i predložio da se stvarno nešto učini 
kako gospodarstvenici ne bi zaobilazili Grad Čakovec nego ostali. Predložio je da se o tome 
raspravlja na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća bilo kroz izmjenu Odluke o komunalnom 
doprinosu, izmjenu spomeničke rente. Treba pomoći investitorima, a infrastrukturu koja se 
financira iz komunalnog doprinosa financirati iz sredstava fondova.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da će izmjene Odluke o komunalnom doprinosu i spomeničkoj 
renti predložiti na srpanjsku sjednicu Gradskog vijeća. Naveo je da se razmišlja o ukidanju 
naplate parkiranja iza 16.00 sati, ali treba naći načina kako nadoknaditi ta sredstva. 
 
Predrag Kočila postavio je sljedeće pitanje:  
Da li se može zamijeniti, odnosno učiniti funkcionalnijim pristup u zgradu Udruzi tjelesnih 
invalida u čakovečkom parku?  
Ujedno se nadovezao na odgovor gradonačelnika vezan uz tretiranje komaraca te je 
istaknuo da smo stvarno jedina JLS u Međimurju koja to radi. Tzv. „prebrojavanje komaraca“ 
obvezan je izraditi Zavod za javno zdravstvo prema zakonu.  
  
Stjepan Kovač obećao je rješenje pristupa Udruzi tjelesnih invalida u čakovečkom parku.  
 
Bruno Matotek postavio je sljedeće pitanje: 
Da li se može sanirati i urediti ulica V. Nazora u Novom Selu Rok što je obećano još 2010.?  
 
Dražen Barić je odgovorio da se za tu ulicu radi nova projektna dokumentacija te će se  s 
radovima krenuti u rujnu ili listopadu ove godine. 
 
Miroslav Novak zamolio je gradonačelnika da na sastanku gradonačelnika i načelnika 
Međimurja pokrene inicijativu za obranu od tuče na području Međimurja. Tuča je Novo Selo 
Rok ove godine pogodila već u tri navrata.  
Potom je pohvalio čišćenje ulica u Novom Selu Rok.  
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U 13.10 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
Točka 1.  
 
Donošenje Odluke o prodaji dijela poslovnih udjela GKP-a Čakom 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Stjepan Kovač, Snježana Tkalčec Avirović, Krunoslav 
Bedi, Josip Varga  
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prodaji dijela 
poslovnih udjela GKP-a Čakom 
 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prodaji dijela poslovnih udjela 
GKP-a Čakom, donesena jednoglasno.  
 
Točka 2.  
 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje za nabavu teretnih vozila i 
Odluka o povjeravanju nabave GKP-u Čakom d.o.o. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Damir Matotek, Snježana Tkalčec Avirović, Đuro Bel 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
zaduženje za nabavu teretnih vozila i Odluka o povjeravanju nabave GKP-u Čakom 
d.o.o. 
 
Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o davanju suglasnosti za 
zaduženje za nabavu teretnih vozila i o povjeravanju nabave GKP-u Čakom d.o.o. 
donesena jednoglasno. 
 
Točka 3.  
 
Donošenje Odluke o povjeravanju nabave za mobilno reciklažno dvorište GKP-u 
Čakom d.o.o. 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Krunoslav Bedi, Snježana Tkalčec Avirović,  Đuro Bel 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o povjeravanju nabave 
za mobilno reciklažno dvorište GKP-u Čakom d.o.o. 
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„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o povjeravanju nabave za 
mobilno reciklažno dvorište GKP-u Čakom d.o.o., donesena jednoglasno. 
 
Točka 4.  
 
Donošenje Odluke o gradnji sportske školske dvorane Osnovne škole u Ivanovcu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Kovač, Maja Đurkin Međimurec, Dražen Blažeka, Đuro Bel 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o gradnji 

sportske školske dvorane Osnovne škole u Ivanovcu, s time da se članak 1. Odluke 
mijenja i glasi: „Odobrava se financiranje i pokreće se izgradnja dvodijelne školske 
sportske dvorane i rekonstrukcija osnovne škole na kčbr.96/59, k.o. Ivanovec, u 
Ivanovcu, prema Potvrdi glavnog projekta Upravnog odjela za prostorno uređenje i 
gospodarstvo, od 14. svibnja 2014., KLASA: 361-03/13-02/24, URBROJ: 2109/2-05-02-
14-08.“  
 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o gradnji sportske školske 
dvorane Osnovne škole u Ivanovcu, donesena jednoglasno. 
 
Točka 5.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada 
Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Marijana Fabić Rusak, Stjepan Kovač, Dragica Kemeter, Damir 
Matotek, Dražen Blažeka, Krunoslav Bedi, Đuro Bel 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca, donesena većinom glasova. 
 
Točka 14.  
 
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za 
izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2013. 
  
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Mario Medved, Lidija Jaklin, Đuro Bel, Vladimir 
Topolnjak, Sunčana Glavina Petričević 
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U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o 
prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području 
Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2013. 
  
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o 
prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području 
Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2013., donesena većinom glasova. 
 
Točka 6.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Mario Medved 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o ugostiteljskoj djelatnosti, donesena jednoglasno. 

 
Točka 7.  
 
Donošenje Odluke o Savjetu mladih Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Romano Bogdan, Miroslav Novak, Jurica Horvat, Đuro Bel 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o Savjetu mladih Grada 
Čakovca 
 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o Savjetu mladih Grada Čakovca 
donesena jednoglasno. 

 
Točka 8.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Krunoslav Bedi, Romano Bogdan 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o stipendiranju studenata, s time da se: 

a) članak 21. stavak 1. Odluke mijenja te glasi: „Korisnik koji diplomu stekne u 
roku iz članka 3. ove Odluke, dužan je vratiti stipendiju u 50% primljenog 
iznosa“; 

b) u članku 22. Odluke, mijenja stavak 1 koji glasi:“ Ukoliko se korisnik stipendije 
koji je diplomu stekao u roku iz članka 3. ove Odluke zaposli nakon završetka 
studija na području Međimurske županije najmanje sljedeće 3 godine te ima 
prebivalište na području Grada Čakovca također najmanje sljedeće 3 godine, 
tada se u cijelosti oslobađa obveze vraćanja stipendije (obveza dostave 
službene dokumentacije koja to potvrđuje)“ 

 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0  je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o stipendiranju studenata, donesena većinom glasova. 

 
Točka 9.  
 
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s 
područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Romano Bogdan, Dražen Blažeka, Marijana Fabić Rusak, Miroslav 
Novak, Đuro Bel, Andreja Marić, Krunoslav Bedi 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u 
predškolskim ustanovama 
 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim 
ustanovama donesena jednoglasno. 

 
Točka 10.  
 
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Plana mreže predškolskih ustanova na području 
Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Romano Bogdan 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana 
mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca 
 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni i dopuni Plana mreže 
predškolskih ustanova na području Grada Čakovca, donesena jednoglasno. 
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Točka 11.  
 
Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedloge Odluka o dodjeli javnih 
priznanja Grada Čakovca 
 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada 
Čakovca, donesene jednoglasno. 

 
Točka 12.  
 
a) Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada i financijskog plana Vatrogasne 
zajednice Grada Čakovca za 2014. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Miroslav Novak, Krunoslav Bedi, Mario Medved, Đuro Bel 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Programa 
rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2014. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Programa rada i 
financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2014., donesena većinom 
glasova. 

 
Točka 12.  
 
b) Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada 
Čakovca za 2013. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Financijskog izvješća 
Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013. donesena većinom glasova. 
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Točka 13.  
 
Donošenje Odluke o prodaji dijela Društvenog doma Novo Selo Rok 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Miroslav Novak, Ninoslav Šipoš 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prodaji dijela 
Društvenog doma Novo Selo Rok 
 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prodaji dijela Društvenog doma 
Novo Selo Rok, donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 15.  
 
Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za određivanje imena 
ulica i trgova 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Rješenja o razrješenju i 
imenovanju člana Komisije za određivanje imena ulica i trgova 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Komisije za određivanje imena ulica i trgova, doneseno većinom glasova. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca najavio je da će na sljedeću sjednicu Gradskog 
vijeća Grada Čakovca staviti točku dnevnog reda o podjeli Dječjeg vrtića Čakovec u dvije 
ustanove.   
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca pozvao je gradske vijećnike na svečanu 
sjednicu Gradskog vijeća uz Dan Grada Čakovca 29. svibnja 2014., s početkom u 10.00 sati 
u dvorani Centra za kulturu. Ujedno ih je pozvao na programe uz Dan Grada od 28. svibnja 
do 1. lipnja 2014. o čemu su dobili brošuru na sjednici.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 15.00 sati. 
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KLASA: 021-05/14-01/87 
URBROJ: 2109/2-02-14-15 
Čakovec, 15. svibnja 2014. 

 
 
          PROČELNICA                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

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

12 
 


	D N E V N I   R E D

