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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 12. veljače 2015.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/15-01/30, URBROJ: 2109/2-02-15-01, 
od 5. veljače 2015., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je 
da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika Sunčane Glavak, Josipa Požgaja i 
Brune Matoteka, koji su opravdali 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 
medija i javnosti.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno 18  
vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.  
 

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

1. Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 

2. Odgovore na vijećnička pitanja s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 

3. Izvješće o aktivnostima kandidature Varaždina i regije hrvatski sjever za  

  Europsku prijestolnicu kulture 2020.  

4. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2014/2015. 

5. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za  

  2014/2015. 

6. Izvješće o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu  

  uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca 

7. Izvješće o radu GKP „Čakom“ d.o.o. prema Zakonu o održivom gospodarenju  

  otpadom 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 

 
- Mišljenja Odbora za financije i proračun 
- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za izbor i imenovanja 
- Mišljenja Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
- Zamjenu materijala uz točku 5. Dnevnog reda: „Davanje Prethodne 

suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec“ 



 

2 

 

- Zamjenu dijela materijala uz točku 13. Dnevnog reda: „Donošenje Odluke o 
prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i 
Blagoevgrada“ 

- Prijedlog dopune Dnevnog reda na način da se iza točke 14. doda nova 
točka koja glasi: „Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite 
djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2015.“ 

- Prijedlog dopune Dnevnog reda na način da se iza točke 14. doda nova 
točka koja glasi: „Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih 
škola u 2015.“ 

- Prijedlog dopune Dnevnog reda na način da se iza točke 15. doda nova 
točka koja glasi: „Donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti člana Savjeta 
mladih Grada Čakovca“ 

- Prijedlog dopune Dnevnog reda na način da se iza točke 15. doda nova 
točka koja glasi: 
„Donošenje: a) Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Cvrčak“ 

     b) Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Cipelica“ 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 11. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE:021-05/14-01/176, URBROJ: 
2109/2-02-14-12, od 20. studenog 2014. 
 

„Za“ je 17 glasovalo vijećnika, 1 je bio „suzdržan“, 0 je bilo „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen većinom glasova.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog dopune Dnevnog 
reda na način da se iza točke 14. doda nova točka koja glasi: „Donošenje Odluke o 
kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec u 2015.“ 
 

„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“ i 1 „protiv“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen prijedlog dopune Dnevnog 
reda na način da se iza točke 14. doda nova točka koja glasi: „Donošenje Odluke o 
kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec u 2015.“ 
 
  Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog dopune Dnevnog 
reda na način da se iza točke 14. doda nova točka koja glasi: „Donošenje Odluke o 
financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2015.“ 
 
  „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“ i 3 „protiv“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen prijedlog dopune Dnevnog 
reda na način da se iza točke 14. doda nova točka koja glasi: „Donošenje Odluke o 
financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2015.“ 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog dopune Dnevnog 
reda na način da se iza točke 15. doda nova točka koja glasi: „Donošenje Rješenja 
o razrješenju dužnosti člana Savjeta mladih Grada Čakovca“ 
 

„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 1 je bio „suzdržan“ i 0 „protiv“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen prijedlog dopune Dnevnog 
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reda na način da se iza točke 15. doda nova točka koja glasi: „Donošenje Rješenja 
o razrješenju dužnosti člana Savjeta mladih Grada Čakovca“ 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog dopune Dnevnog 
reda na način da se iza točke 15. doda nova točka koja glasi: „Donošenje: a) Odluke 
o osnivanju Dječjeg vrtića „Cvrčak“ i b) Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Cipelica“. 
 

„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“ i 3 „protiv“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen prijedlog dopune Dnevnog 
reda na način da se iza točke 15. doda nova točka koja glasi: „Donošenje: a) Odluke 
o osnivanju Dječjeg vrtića „Cvrčak“ i  b) Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Cipelica“. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 12. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, sa uvrštenim prijedlozima dopune Dnevnog reda.  

 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“ i 3 „protiv“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen 
 DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2014. 
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna  

 Grada Čakovca za 2014.  
3. Usvajanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2014.:  

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

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od  
 požara u Gradu Čakovcu za 2014.  

5. Davanje Prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne  
 postrojbe Čakovec  

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

  infrastrukture Grada Čakovca za 2014.  
8. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  

 Grada Čakovca za 2014.  
9. Usvajanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec  

 za 2014.  
10. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera za sprječavanje odbacivanja  

 otpada  
11. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana za investiciju Sanacije  

 odlagališta Totovec I. faza sanacija odlagališta Totovec, II. faza izgradnja  
          građevina za gospodarenje otpadom s kompostanom u Totovca 

12. Donošenje Odluke o davanju jamstva Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec  
13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada  

 Čakovca i Blagoevgrada  
14. Donošenje Odluke o izmjene i dopune prijedloga mreže osnovnih škola na  
      području  Grada Čakovca 
15. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne 

vatrogasne postrojbe Čakovec u 2015.“ 
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16. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 
2015. 

17. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2014. 
18. Donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti člana Savjeta mladih Grada  
      Čakovca 
19. Donošenje: a) Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Cvrčak“  
          b) Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Cipelica“ 
20. Donošenje Odluke o imenovanju ulica na području Grada Čakovca 
21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju  
      nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca  
22. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i     
      korištenju drugih prostora  
23. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru  

a) Odbora za financije i proračun 
b) Odbora za prostorno planiranje  
c) Komisije za određivanje imena ulica i trgova  
d) Odbora za poljoprivredu i turizam 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12.11 sati. 
 
Miroslav Novak postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje Mariu Medvedu: Kada će početi radovi reguliranja oborinskih voda na 
području sjevernih mjesnih odbora (od Mihovljana do Žiškovca)? 
Drugo pitanje: Može li se centralni križ mihovljanskog groblja premjestiti na lokaciju 
koja bi bila u središtu groblja? 
Treće pitanje pročelnici UO za financiranje: Kako se odrazila porezna reforma na 
Grad Čakovec? 
Osvrnuo se na brošuru o stipendijama te je predložio gradonačelniku da se razmisli o 
kriterijima vraćanja stipendije. 
Pohvalio je zimsku službu za čišćenje snijega u Novom Selu Rok.  
 
Mario Medved odgovorio je na prvo pitanje. Rekao je da je u suradnji s Hrvatskim 
vodama prošli tjedan predstavljeno idejno rješenje problema oborinskih voda u šest 
sjevernih naselja. Procijenjena cijena je 2.100.000,00 kuna od čega 50% financiraju 
Hrvatske vode. Međutim, dogovorili su ovih dana da će Hrvatske vode sudjelovati u 
sufinanciranju i drugih 50%.  
 
Stjepan Kovač je na drugo pitanje odgovorio da se može razgovarati o tom 
premještaju, ali radi se o povijesnom križu i povijesnoj lokaciji.  
 
Lidija Jaklin je na treće pitanje odgovorila da je porez na dohodak u odnosu na 
siječanj prošle godine manji za cca 200 tisuća kuna. Teško je govoriti za unaprijed.  
 
Andreja Marić pohvalila je čišćenje snijega u centru grada, kao uređenje grada za 
fašnik. 
Pohvalila je zimsku službu što se tiče čišćenja glavnih cesta, ali sporedne ceste nisu 
bile baš na vrijeme čišćene, naročito ne nogostupi ispred nekih kuća. Zato se nada 
da će se o tome ubuduće voditi više računa.  
 
Mario Medved nadovezao se i rekao da zimska služba radi sa 12 ekipa, čisti 150 km 
cesta, isto toliko nogostupa, odnosno pješačko-biciklističkih staza.  Nije se čekalo da 
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padne 15 cm, kada se prema Pravilniku čisti snijeg, nego se izlazilo na čišćenje već 
sa 5-6 cm snijega. Nismo prezadovoljni čišćenjem juga o čemu smo upozorili i naše 
ekipe za čišćenje. Nismo kažnjavali građani koji nisu očistili nogostupe oko kuća, već 
smo ih upozoravali, a starijim građanima upućeni su u pomoć predstavnici 
vatrogasne zajednice. Do fašnika ćemo sigurno očistiti centar grada.  
 
Dražen Barić  konstatirao je da je potrošeno 500 sati ralica, 260 sati ljudskog rada, 
105 tona silosne soli i 35 tona soli u vrećama.  
 
Denis Šarić pitao je u čijoj je nadležnosti čišćenje snijega na parkiralištima ispred 
stambenih zgrada?   
Pohvalio je obuku vijećnika koja je održana u subotu te ga je zanimalo zašto je 
prisustvovala samo polovica članova Gradskog vijeća te da li se vijećnici mogu 
obvezati na prisustvovanje ovakvim korisnim i kvalitetnim obukama.  
 
Dražen Barić odgovorio je da parkirališta čisti GKP „Čakom“ d.o.o. Teško je počistiti 
parkirališta kad su na njima parkirani automobili.  Po prijavi građana odlazilo se čistiti 
parkirališta.  
 
Stjepan Kovač je rekao da što se tiče obuke vijećnika, bilo bi mu drago da ubuduće 
dođu svi i da razmijene iskustva.  
 
Nenad Hranilović postavio je pitanje da li projekat izgradnje kanalizacijskog sustava 
u Dravskom bazenu podrazumijeva i sanaciju cesta nakon  izgradnje kanalizacijskog 
sustava te da li je tim projektom riješen i sustav odvodnje na onim mjestima gdje se 
voda vrlo često skuplja? 
 
Mario Medved odgovorio je da se projektom aglomeracije Novo Selo na Dravi 
predviđa saniranje prometnica, ali ne i rješavanje oborinske odvodnje, koja će se 
rješavati na drugi način.  
 
Tomislav Vrbanec zatražio je pisani odgovor na sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: Ako stambene zgrade u Gradu Čakovcu kojima upravlja Stanorad uđu u 
projekt energetske učinkovitosti, hoće li Grad Čakovec dati jamstvo Stanoradu za 
provođenje tog projekta?   
Drugo pitanje:  Da li Grad Čakovec može garantirati da nakon izvedbe kanalizacije u 
Štefancu neće doći do problema u odvodnji oborinskih voda u Ivanovcu?  
Treće pitanje: Hoće li građani koji su podnijeli zahtjev za naknadu troškova zbog 
elementarnih nepogoda dobiti isplatu?  
Četvrto pitanje: Hoće li se raditi kanalizacija u Kuršancu prema romskom naselju, ako 
ne, zbog čega se neće raditi?  
 
Predrag Kočila postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: Zašto još uvijek nije popravljena rampa za invalide u parku kod zgrade 
Udruge tjelesnih invalida, iako je obećano? 
Drugo pitanje: S obzirom da smo Grad prijatelj djece, možemo li u Mihovljanu 
izgraditi nadstrešnicu da djeca dok čekaju autobus, ne pokisnu?  
Treće pitanje: Što je s uređenjem cesta i uređenjem Mihovljana, s obzirom da je 
rečeno da će se u tu svrhu koristiti novac dobiven prodajom gradilišta, a u Mihovljanu 
je prodano puno gradilišta? 
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Stjepan Kovač odgovorio je na: 
Drugo pitanje, da je napravljena nadstrešnica zajedno s privatnim poduzetnicima. 
Treće pitanje, da za  njegovog mandata nije prodano u Mihovljanu ni jedno gradilište 
ali Grad unatoč tome sanirao Športsku ulicu za 600 tisuća kuna, a ulagalo se i u 
druge ceste Mihovljana.  
 
Dražen Barić nadovezao se na odgovor na treće pitanje te je rekao da predsjednik 
MO u suradnji s upravom Grada Čakovca traži zemljište u vlasništvu Grada Čakovca 
na kojem bi se napravila nadstrešnica. Trenutno se rade projekti za ulicu Matije 
Gupca za zonu Brezje u Mihovljanu, a u Proračunu je osigurano 500.000,00 kuna za 
nastavak radova u Športskoj ulici u Mihovljanu.  
 
Damir Matotek postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: Kako Grad misli nadoknaditi  manjak u proračunu do kojeg je došlo 
poreznom reformom, povećanjem prireza ili povećanjem komunalne naknade? 
Zatražio je odgovor u pisanom obliku.  
Drugo pitanje: Hoće li se promijeniti kriteriji za vraćanje stipendija? 
Treće pitanje: Da li se Grad Čakovec uključio u mjeru 7 Ruralnog razvoja o čemu su 
podaci objavljeni na stranicama Ministarstva poljoprivrede? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je:  
Na prvo pitanje, da unatoč tome što će odgovor biti dan u pisanom obliku, 
napomenuo je da neće biti povećanja davanja prema građanima. 
Na drugo pitanje, da kriterije za stipendije priprema Komisija za stipendije.  
Na treće pitanje, da na  ruralnom razvoju radi „Čakra“.  
 
Mario Medved nadovezao se na odgovor na treće pitanje te je rekao da je uz 
program ruralnog razvoja RH 2014.-2020., krajem prosinca  napravljena radionica sa 
predsjednicima mjesnih odbora. Projekti se prijavljuju na mjeru 7., a prijavljivati se 
mogu naselja do 5.000 stanovnika. Vrijednost projekta je od 30 tisuća do milijun 
eura, o čemu vodi brigu „Čakra“.  
 
Jurica Horvat nadovezao se na odgovor na drugo pitanje te je rekao da Grad 
Čakovec zajedno sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, izrađuje popis deficitarnih 
zanimanja te postoje prioriteti.  
 
Marijana Fabić Rusak postavila je sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: Što će Grad poduzeti na sanaciji sajmišta i cesta koje vode k sajmištu? 
Drugo pitanje: Kojim mjerama će Grad Čakovec pomoći blokiranim građanima? 
 
Stjepan Kovač je odgovorio:  
Na prvo pitanje, da iako se sajam održava jednom tjedno, odlučeno je da se napravi 
barem grublji sloj asfalta za što je potrebno cca 200 tisuća kuna, i to će se raditi 
preko GKP Čakom d.o.o.  
Na drugo pitanje, da se u otpis dugova osim Grada Čakovca uključuju i GKP 
„Čakom“ Međimurje plin, Međimurske vode, a vjerojatno će se uključiti i Hrvatske 
vode u dijelu slivne vodne naknade. Grad Čakovec primjenjuje i druge mjere za 
pomoć građanima kao što su jednokratne pomoći, besplatni udžbenici, sufinanciranje 
vrtića, obročno plaćanje, dnevni boravak djece roditelja koji imaju više djece itd. 
 
Dražen Blažeka pohvalio je zimsku službu te je postavio sljedeća pitanja:  
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Prvo pitanje: Koliki je stvarni minus Grada Čakovca ako se uzmu u obzir sva 
dugovanja Grada Čakovca koja su sukladno zakonskim propisima dana na 
odgođeno plaćanje? Što je s dugovima prema trgovačkim društvima Grada? Što je s 
dugovima iz 2011., 2012. i 2013.? Koliki je dug po fakturama koje čekaju na naplatu? 
Zatražio je odgovor u pisanom obliku.  
Drugo pitanje: Na čiju inicijativu je formiran Dječji zbor Čakovečki mališani i kako je 
odabran voditelj tog zbora? 
Zahvalio je na odgovoru što se tiče ulice Ivana Gorana Kovačića. S obzirom da rok 
od 150 dana istječe krajem ožujka, kada će doći do sanacije te ulice, sukladno 
zahtjevima građevinskog inspektora? Dužnosnicima je dostavio pitanja u pisanom 
obliku, koja su sastavni dio zapisnika, a na koja je zatražio pisani odgovor.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je:  
Na prvo pitanje, da se iz godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna vidi da je minus 260 tisuća 

kuna, što znači da je smanjen jer je prethodne godine bio 1.700.000,00 kuna. Sve obveze 

plaćamo, tako da minus redovnog poslovanja i nije tako veliki. Što se tiče dugovanja prema 

Čakomu i Ekomu, stvari će se postepeno rješavati.  

 
Romano Bogdan odgovorio je vezano uz dječji gradski zbor koji radi na inicijativu 
Koordinacijskog odbora Grad Čakovec – prijatelj djece, za koji je u proračunu 
osigurano 20 tisuća kuna. Voditelja su izabrali sami. 
 
Mario Medved odgovorio je na pitanje vezano uz ulicu Ivana Gorana Kovačića da se 
sva  dokumentacija vezana za izdavanje građevinske dozvole nalazi kod pročelnika 
Šipoša.   
 
Ninoslav Šipoš odgovorio je da su dokumentaciju zaprimili ovih dana te će 
građevinska dozvola biti izdana u sljedećih 15-tak dana. Građevinski inspektor rekao 
je da u roku od 150 dana mora biti izdana građevinska dozvola. 
 
Dražen Barić nadovezao se na odgovor vezan uz I. G. Kovačića  i rekao jda je 
promjena u smislu da će i s jedne i druge strane parkirališta biti i ulaz i izlaz.   
 
Lana Remar pitala je koliko će ljudi na području Grada biti uključeno u otpis dugova 
za socijalno ugrožene?  
 
David Vugrinec odgovorio je da za sad nema točnih pokazatelja.  
 
Emina Miri pohvalila je uređenje rotora na Svetojelenskoj cesti te je postavila 
sljedeća pitanja: 
Prvo pitanje: Kada će biti uvedena bežićna internetska mreža na jugu Čakovca? 
Drugo pitanje: Zašto ulica Ivana Sokača nema rasvjetnih tijela?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je na prvo pitanje da se širi bežična internetska mreža pa 
će tako postojati i na jugu.  
 
Mario Medved je na drugo pitanje odgovorio da će se provjeriti da li i zašto nema 
rasvjete u ulici Ivana Sokača pa će se izvedba planirati u sljedećem razdoblju.  
 
Krunoslav Bedi je postavio sljedeća pitanja: 
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Prvo pitanje: Po kojim kriterijima će se opraštati dugovi i hoće li se vršiti zabilježba 
duga na nekretnine? 
Drugo pitanje: U kojem iznosu su predviđene naknade Stožeru zimske službe? 
Uputio je poziv gradonačelniku da riješi problem instaliranih antena u Poljskoj ulici.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje, da su svi kriteriji dani na web stranicama Ministarstva. 
Na drugo pitanje, da su naknade prije bile 3.000,00 kuna po osobi, a naknadno ih je 
smanjio na 1.500,00 kuna po osobi.  
 
 
U 13.15 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
Točka 1.  Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca 
za 2014. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Damir Matotek u ime Kluba vijećnika SDP-a, Nenad 
Hranilović u ime Kluba vijećnika HNS-a, Dražen Blažeka, Dragutin Bajsić u ime Kluba 
vijećnika HSU-a 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 
2014. 
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 4 su bila  „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena i Godišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2014., usvojen većinom 
glasova. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su se sjednici priključili  
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.  te direktorica GKP „Čakom“ d.o.o. 
Čakovec, Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur. 
 
 
Točka 2.  Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka 
Proračuna Grada Čakovca za 2014.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Đuro Bel 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18  vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 
Proračuna Grada Čakovca za 2014.  
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 4 su bila  „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o utvrđivanju i 
raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2014., 
donesena većinom glasova. 
 
Točka 3.  a   Usvajanje Izvješća o poslovanju Centra za kulturu Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Andreja Marić, Ladislav Varga, Rajko Bulat, Damir Matotek, 
Emina Miri, Stjepan Kovač, Đuro Bel, Krunoslav Bedi 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju Centra za kulturu Čakovec 
u 2014. i Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 
2014. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 1 je bio  „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o 
poslovanju Centra za kulturu Čakovec u 2014. i Izvještaja o izvršenju 
Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2014., donesena većinom 
glasova. 
 
 
Točka 3.b  Usvajanje Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Đuro Bel, Gordana Patarčec, Krunoslav 
Bedi, Tomislav Vrbanec  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarenju Plana i programa rada i 
financijskog poslovanja u 2014. Dječjeg vrtića Čakovec  
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvještaja o 
ostvarenju Plana i programa rada i financijskog poslovanja u 2014. Dječjeg 
vrtića Čakovec, donesena jednoglasno. 
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Točka 3.c  Usvajanje Izvješća o poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Đuro Bel 
 
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 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 usvajanju Izvješća o 
radu i financijskom poslovanju Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec u 2014., 
donesena jednoglasno. 
  
 
Točka 3.d  Usvajanje Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta 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 Financijskog izvješća za 2014., Pučkog otvorenog 
učilišta Čakovec za 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 2014., Pučkog otvorenog učilišta Čakovec za 2014., 
donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 3.e Usvajanje Izvješća o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Predrag Kočila, Mladen Kanižaj, Josip Varga, Đuro Bel, 
Denis Šarić 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18   vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
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prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec za 2014. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o 
radu i Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2014., 
donesena jednoglasno. 
 
Točka 4.  Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju 
zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2014.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Mladen Kanižaj, Đuro Bel, Miroslav Novak 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara 
u Gradu Čakovcu za 2014.  
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća 
JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2014., donesena 
jednoglasno. 
 
Točka 5.  Davanje Prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dragica Kemeter 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovec  
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na 
Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, dana 
jednoglasno. 
 
Točka 6.  Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu 
gradonačelnika  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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U raspravi su sudjelovali: Tomislav Vrbanec, Stjepan Kovač, Đuro Bel, Mirjana 
Bistrović, Dražen Blažeka, Krunoslav Bedi 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 2 su bila  „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju 
Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika, donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 7.  Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Dražen Barić, Marijana Fabić Rusak 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2014.  
 
„Za“ je glasovalo 15 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 2014., 
usvojeno većinom glasova. 
 
Točka 8.  Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2014.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2014. 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 3 su bila  „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa 
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održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014., usvojeno 
većinom glasova. 
 
Točka 9.  Usvajanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Grad 
Čakovec za 2014.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Emina Miri, Snježana Tkalčec Avirović, Dražen Blažeka, 
Stjepan Kovač, Tomislav Vrbanec, Đuro Bel 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
 Izvješće o Planu gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2014.  
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o Planu gospodarenja 
otpadom za Grad Čakovec za 2014., usvojeno jednoglasno. 
 
Točka 10.  Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera za sprječavanje 
odbacivanja otpada  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Predrag Kočila, Dražen Barić, Josip Varga, Stjepan Kovač, 
Đuro Bel, Marijana Fabić Rusak, Snježana Tkalčec Avirović, Dragutin Bajsić 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
 prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera za sprječavanje odbacivanja 
otpada 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o provedbi posebnih 
mjera za sprječavanje odbacivanja otpada, donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 11.  Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana za investiciju 
Sanacije odlagališta Totovec I. faza sanacija odlagališta Totovec, II. faza 
izgradnja građevina za gospodarenje otpadom s kompostanom u Totovcu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Snježana Tkalčec Avirović, Andreja Marić 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 



 

14 

 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana za investiciju Sanacije 
odlagališta Totovec I. faza sanacija odlagališta Totovec, II. faza izgradnja 
građevina za gospodarenje otpadom s kompostanom u Totovca 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Poslovnog 
plana za investiciju Sanacije odlagališta Totovec I. faza sanacija odlagališta 
Totovec, II. faza izgradnja građevina za gospodarenje otpadom s kompostanom 
u Totovca, donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 12.  Donošenje Odluke o davanju jamstva Međimurskim vodama d.o.o. 
Čakovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18   vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o davanju jamstva Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o davanju jamstva 
Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec, donesena jednoglasno. 
 
Točka 13.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji 
između Grada Čakovca i Blagoevgrada  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Stjepan Kovač, Tomislav Vrbanec 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada 
Čakovca i Blagoevgrada  
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo  „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prihvaćanju Povelje o 
prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Blagoevgrada, donesena 
jednoglasno. 
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Točka 14.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni prijedloga mreže osnovnih 
škola na području  Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, David Vugrinec, Tomislav Vrbanec, Đuro 
Bel, Dragutin Bajsić, Stjepan Kovač, Romano Bogdan 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
 prijedlog Izmjene i dopune prijedloga mreže osnovnih škola na području 
Grada Čakovca 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 1 je glasovao „protiv 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Izmjene i dopune prijedloga 
mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca, donesene većinom 
glasova. 
 
Točka 15.  Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti 
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, David Vugrinec 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec u 2015. 
 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 2  ih je glasovala „protiv“, 2 su bila  „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o kriterijima za 
financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2015., 
donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 16.  Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih 
škola u 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Vrbanec, Stjepan Kovač, Josip Varga 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
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prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 
2015. 
  
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila  „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2015., donesena većinom glasova. 
 
Točka 17.  Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2014. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Izvješće o radu Savjeta mladih za 2014. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o radu Savjeta mladih 
za 2014., usvojeno jednoglasno. 
 
Točka 18.  Donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti člana Savjeta mladih 
Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Stjepan Kovač 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
 prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti člana Savjeta mladih Grada Čakovca 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o razrješenju 
dužnosti člana Savjeta mladih Grada Čakovca, doneseno jednoglasno. 
 
Točka 19.  Donošenje: a) Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Cvrčak“ 
            b) Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Cipelica“   
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Kovač, Dražen Blažeka, Dragica Kemeter, Đuro 
Bel 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
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 prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Cvrčak“ 
 
„Za“ je glasovalo 15  vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 2 su bila  „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o osnivanju Dječjeg 
vrtića „Cvrčak“, donesena većinom glasova. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
 prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Cipelica“ 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 2 su bila  „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o osnivanju Dječjeg 
vrtića „Cipelica“, donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 20.   Donošenje Odluke o imenovanju ulica na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Stjepan Kovač 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o imenovanju ulica na području 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 imenovanju ulica na 
području Grada Čakovca, donesena jednoglasno. 
 
Točka 21.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju 
nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca  
 
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 izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju 
nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 1 je bio  „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca, donesena 
većinom glasova. 
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Točka 22.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih 
prostora i  korištenju drugih prostora  
 
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 izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i 
korištenju drugih prostora 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 
o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora, donesena većinom 
glasova. 
 
Točka 23.a  Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za financije 
i proračun 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 17   vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za financije i proračun 
Gradskog vijeća Grada Čakovca 
 
„Za“ je glasovalo 14  vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 2 su bila  „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o izmjeni Rješenja o 
izboru Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca, 
doneseno većinom glasova. 
 
Točka 23.b  Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za 
prostorno planiranje i zaštitu okoliša 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 17   vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za prostorno planiranje i 
zaštitu okoliša 
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„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 2 su bila  „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o izmjeni Rješenja o 
izboru Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, doneseno većinom 
glasova. 
 
Točka 23.c  Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Komisije za 
određivanje imena ulica i trgova 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 17  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Komisije za određivanje imena 
ulica i trgova Gradskog vijeća Grada Čakovca 
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 2 su bila  „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o izmjeni Rješenja o 
izboru Komisije za određivanje imena ulica i trgova Gradskog vijeća Grada 
Čakovca, doneseno većinom glasova. 
 
Točka 23.d  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za 
poljoprivredu i turizam   
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Stjepan Kovač, Marijana Fabić Rusak, Dražen 
Blažeka 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i 
turizam 
 
„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 5 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni Odluke o 
osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam, donesena većinom glasova. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 16.04 sati. 
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