
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 21. kolovoz 2014.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/14-01/115, URBROJ: 2109/2-02-14-01, od 13. 
kolovoza 2014., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su 
sjednici nazočni svi vijećnici, osim Maje Đurkin Međimurec koja je stavila svoj mandat u 
mirovanje te Nenada Hranilovića, Predraga Kočile i Dragutina Bajsića  koji su opravdali svoj 
izostanak. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenik 
gradonačelnika Mario Medved, 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. 
 

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

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno 17 vijećnika te da 

Gradsko vijeće ima kvorum.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:  
      1.  Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
       
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 

- Mišljenje Odbora za financije i proračun 
- Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/14-01/109, URBROJ: 2109/2-02-14-10 
od  10. srpnja 2014. 
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 2 su bila „suzdržana“, 1 je bio „protiv“ pa Predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Čakovca usvojen većinom glasova.  

 
Vijećnik Dražen Blažeka postavio je pitanje zašto na Dnevnom redu Gradskog vijeća 

nema točke o rebalansu Proračuna za 2014., s obzirom na sredstva koja se predviđaju 
izdvojiti iz Proračuna Grada Čakovca, za nabavu udžbenika? 

 
Vijećnica Sunčana Glavak postavila je pitanje da li nije nezakonito isplaćivati 

sredstva iz Proračuna Grada Čakovca bez propisane stavke u Proračunu te traži odgovor u 
pisanom obliku. Na koji način i sa koje stavke će se isplatiti novac za udžbenike?  Da li je u 
skladu sa Zakonom izvršiti navedenu isplatu bez rebalansa Proračuna? 

 
Gradonačelnik je naveo da će odgovor dobiti u pisanom obliku. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 9. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 

 „Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 4 su bila „suzdržana“, 0 „protiv“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen sljedeći: 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s 
područja Grada Čakovca u školskoj godini 2014./2015. 
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Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12.24 sati. 
 
Sunčana Glavak zamolila je da gradonačelnik iznese stav o najavama Vlade RH da će 
smanjiti porez na dohodak, jer se radi o izravnom smanjenju prihoda jedinica lokalne 
samouprave.  Pitala je da li Grad podržava ovakav prijedlog Vlade RH?    
Postavila je drugo pitanje: Da li je točno da je Uskok proširio istražne radnje u Dječjem vrtiću 
Čakovec te može li Gradsko vijeće o tome dobiti informacije? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je na: 
Prvo pitanje: Odgovor će biti dostavljen u pisanom obliku.  
Drugo pitanje: Nema saznanja o djelovanju Uskoka u Dječjem vrtiću. Dapače, rad Dječjeg 
vrtića je odličan. Sigurno se ne radi o radnjama vezanima uz rad ove ravnateljice. Izvršiti će 
provjeru.  
 
Damir Matotek postavio je pitanje kako je sa financiranjem izgradnje Centra za odgoj i 
obrazovanje? Odgovor je zatražio u pisanom obliku.  
 
Dražen Blažeka postavio je pitanje da li se u nekim gradskim planovima predviđa 
asfaltiranje ceste između Mačkovca i Mihovljana?     
 
Mario Medved odgovorio je da se trenutno radi na tome da se za iduću godinu pripremi 
kompletna projektna dokumentacija za navedenu nerazvrstanu cestu te da se utvrdi koliko će 
biti cijena tog asfaltiranja.  
 
Marijana Fabić Rusak postavila je pitanje da li će Grad Čakovec financirati posjet 
poljoprivrednika na poljoprivredni sajam u Gornju Radgonu, koji se odvija krajem ovog 
mjeseca? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da ukoliko postoji dovoljan broj zainteresiranih poljoprivrednika, 
može se financirati jedan autobus za njihov prijevoz na poljoprivredni sajam.  
 
Đuro Bel postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: Da li igralište kod Macanovog doma ima radno vrijeme i da li ga je moguće 
istaknuti kako bi mu djeca mogla nesmetano pristupiti? 
Drugo pitanje: Da li je moguće učiniti nešto na usporavanju prometa kod II. OŠ na 
čakovečkom jugu kao što je to učinjeno kod I. OŠ?  
Treće pitanje: Da li je moguće da gradonačelnik pojasni, da li je istina ono što piše po 
medijima te da pojasni sukob koji se dogodio u šatorima, a koji se javlja na e-medijima? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je na: 
Prvo pitanje: Macanov dom dan je na upravljanje Ekom-u koji je ujedno odredio termine 
njegovog korištenja.  
Drugo pitanje: Pristupiti će se poboljšanju regulacije prometa.  
Treće pitanje: Što se tiče natpisa u novinama, odgovoran je Turističkom vijeću. Naveo je da 
će njegov odvjetnički tim raditi na tome. Nije vidio nikakve natpise na e-medijima. 
 
Mario Medved odgovorio je na drugo pitanje:  
Što se tiče križanja ulica Ivana Sokača i Tomaša Goričanca u Čakovcu, kao crne točke 
Grada Čakovca, koja je prouzrokovala najviše nesreća, prijavljen je projekt prema 
Nacionalnom programu Ministarstva unutarnjih poslova te će se početi graditi sredinom 9. 
mjeseca, rotor i nogostupi.  
 
Krunoslav Bedi postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: Da li bi gradonačelnik poduzeo mjere na formiranju udruge građana koja bi 
zaposlila jednog ili više čuvara sa zadaćom smanjenja kriminaliteta i čuvanja imovine s 
obzirom na nemili događaj od nedavno?  
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Drugo pitanje: Da li je moguće ocijeniti dobro izvedenom sanaciju Gundulićeve ulice u 
Čakovcu s obzirom na nezadovoljstvo građana? Da li to Grad kontrolira? 
Pohvalio je privremeno rješenje za Poljsku ulicu te pronađene ideje za sufinanciranje 
udžbenika.  
Treće pitanje: Da li se isto takva sredstva mogu pronaći i za sufinanciranje udžbenika 
srednjoškolaca Grada Čakovca? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je na: 
Prvo pitanje: Što se tiče ugroženosti građana, slaže se da posljednji incident u gradu nije 
nimalo dobar iako ga policija uvjerava da smo jedan od sigurnijih gradova. Gradom 
patroliraju komunalni redari i dva policajca te se pokušava grad učiniti maksimalno sigurnim. 
Da li građanima dati zakon u ruke? Nije siguran da je to u redu. 
Treće pitanje: Sufinanciranje srednjoškolaca nije u nadležnosti Grada Čakovca. Što se tiče 
Grada, bavimo se sufinanciranjem njihovog prijevoza. Nastojimo pomoći jednokratnim 
novčanim pomoćima i to onima kojima je to stvarno potrebno.  
 
Mario Medved odgovorio je na drugo pitanje da je „Međimurje plin“ d.o.o. tu mijenjao plinske 
instalacije sa svojim izvođačem i svojim nadzorom. On i komunalni redari utvrdili su da 
sanacija nije adekvatna. Stanje je zapisnički konstatirano te je zapisnik poslan „Međimurje 
plinu“ d.o.o., da izvrši sanaciju na adekvatan način.  
 
Mirjana Bistrović obavijestila je nazočne da su počeli radovi na sanaciji dimnjaka u 
soliterima kod hotela u Čakovcu. Da li će „Međimurje plin“ d.o.o. skinuti brojila jer su radovi u 
toku i hoće li imati dovod plina? Do kada će to biti sanirano s obzirom da su radovi jako 
spori? 
 
Jurica Horvat odgovorio je da će odgovor dobiti u pisanom obliku.   
 
Sunčana Glavak upozorila je na potrebu poštivanja Poslovnika o radu Gradskog vijeća.  
 
Jurica Horvat prihvatio je sugestiju vijećnice.  
 
U 12.58 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
Točka 1. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih 
škola s područja Grada Čakovca u školskoj godini 2014./2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Kovač, Dražen Blažeka, Dragica Kemeter, Đuro Bel, David 
Vugrinec, Josip Varga, Krunoslav Bedi, Bruno Matotek, Marijana Fabić Rusak, Damir 
Matotek, Andreja Marić, Mirjana Bistrović, Sunčana Glavak 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s 
područja Grada Čakovca u školskoj godini 2014./2015. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o sufinanciranju nabave 
udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca u školskoj godini 
2014./2015., donesena jednoglasno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 13.35 sati. 
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KLASA: 021-05/14-01/115 
URBROJ: 2109/2-02-14-07 
Čakovec, 21. kolovoz 2014. 

 
 
     PROČELNICA                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

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