
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 09. srpnja 2015., 
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati 

Sjednicu je s Pozivom KLASE:021-05/15-01/108, URBROJ: 2109/2-04-15-01, 
od 09. srpnja 2015., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao 
je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnice Marijane Fabić-Rusak, Sunčane 
Glavak, vijećnika Dragutina Bajsića, Brune Matoteka i Josipa Požgaja koji su 
opravdali svoj izostanak. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., 
zamjenik gradonačelnika 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 16 
vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.  

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

1. Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
2. Odgovore na vijećnička pitanja s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
3. Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće za 2014. GKP „Čakom“ d.o.o.
4. Izvješće o poslovanju i godišnji financijski izvještaji za 2014. GP „Ekom“

d.o.o.
5. Izvješće o poslovanju za 2014. GP „Stanorad“ d.o.o.
6. Izvješće o poslovanju Razvojne agencije Grada Čakovca „Čakra“ d.o.o. za

2014. 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 

- Mišljenja Odbora za financije i proračun 
- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
- Mišljenje Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 
- Prijedlog dopune Dnevnog reda na način da se iza točke 14. stavi 

točka 15.: 
„Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj 
godini 2015./2016.“ 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 13. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/15-01/57 URBROJ: 
2109/2-02-15-15, od 07. svibnja 2015. 

„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 0 je bilo „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen jednoglasno.  

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog dopune Dnevnog 
reda na način da se iza točke 14. doda nova točka 15. koja glasi: „Donošenje 
Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 
2015./2016.“ 

„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“ i 0 je bilo „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen prijedlog dopune 
Dnevnog reda na način da se iza točke 14. doda nova točka 15. koja glasi: 
„Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj 
godini 2015./2016.“ 

Vijećnik Dražen Blažeka predlaže da se dopuni Dnevni red sa novom točkom 
koja glasi: „Rasprava o Izvješću o poslovanju GP „Stanorad“ d.o.o. za 2014.“ 

Gradonačelnik je dao pojašnjenje. 
Vijećnik je odustao od predložene dopune Dnevnog reda. 
Predsjednik Gradskog vijeća istaknuo da će to biti točka dnevnog reda 

sljedeće sjednice Gradskog vijeća. 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 14. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, sa uvrštenim prijedlogom dopune Dnevnog reda.  

„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 0 je bilo „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno  usvojen sljedeći 

DNEVNI RED 

1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna
do 30. lipnja 2015.

2. Donošenje Odluke o zaduženju Grada Čakovca
3. Donošenje Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u

svrhu pokrića gubitka Stanorad-a d.o.o.
4. Donošenje Odluke i usvajanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada

Čakovca od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015.
5. Donošenje Odluke o izradi UPU-a „Gospodarska zona Ivanovec“
6. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune UPU-a naselja Novo Selo Rok
7. Donošenje Odluke o osnivanju Radne zone Martane Čakovec
8. Donošenje Odluke o osnivanju Gospodarske zone Ivanovec
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Gospodarske zone

Istok - Pustakovec
10. Donošenje Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada

Čakovca
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11. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih
dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada
Čakovca

12. Donošenje Odluke o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu
financijskih sredstava programima i projektima od posebnog interesa za
Grad Čakovec

13. Donošenje Odluke o pokretanju investicije temeljem Odluke o odabiru
projekta od strane FZOEU

14. Donošenje Odluka o davanju na upravljanje GP „Ekom“:
a) e-bicikla
b) golf terena

15. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u
školskoj godini 2015./2016. 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12,19 sati. 

Andreja Marić postavila je: 
Prvo pitanje: Da li je moguće sanirati traku za pješake i bicikliste na južnoj 
zaobilaznici neposredno kod kružnog toka u Nedelišću, koja na 50-60 metara ima 
napukline i izdignuća? 
Drugo pitanje: Može li se išta učiniti da se uklone neugodni mirisi sa čakovečkog juga 
te radi li se tu o neugodnim mirisima od pročistača otpadnih voda? 
Treće pitanje: Kakav program priprema Grad Čakovec za Porcijunkulovo, kakvi će 
biti troškovi i hoće li Grad Čakovec što zaraditi? 

Stjepan Kovač odgovorio je na: 
Prvo pitanje: Dio pješačke staze o kojem postavljate upit u nadležnosti je Općine 
Strahoninec, pa ćemo to pitanje postaviti načelniku Općine Strahoninec.  
Drugo pitanje: Pedest i prvo Porcijunkulovo trajati će 5+1 dan. U četvrtak će biti 
koncert Krunoslava Kiće Slabinca sa tamburašima, u petak Gibbonia sa Vlatkom 
Stefanovskim, u subotu Klape Rišpet sa Ivom Amulićem, u nedjelju Dražena Zečića, 
u ponedjeljak Željka Joksimovića, a u utorak Novih fosila. Program će biti izuzetno 
bogat sa rekordnim brojem izlagača. Što znači da će i prihod biti adekvatan. 

Denis Šarić postavio je: 
Prvo pitanje: Zašto su se farbale „zebre“ u ulici Ante Starčevića prije nego su krenuli 
radovi?  
Drugo pitanje: Nije li se moglo pronaći bolje vremensko razdoblje za tu sanaciju s 
obzirom na veliki prometni čep. a tu je i Nazorova? 
Treće pitanje: Kada kreću radovi na  kanalizaciji u Štefancu s obzirom da su bili 
najavljeni za svibanj ove godine? 
Četvrto pitanje: Kada će se do kraja urediti Prešernova ulica? 
Peto pitanje: Jeste li uspjeli dobiti suglasnost Hrvatskih željeznica za formiranje puta 
između srednje škole i Elektre i hoće li to biti riješeno do početka školske godine? 

Stjepan Kovač odgovorio je: 
Prvo pitanje: Izvođač je preuzeo odgovornost za farbanje „zebri“ u ulici Ante 
Starčevića.  Mi to nismo naručili.  
Drugo pitanje: Moramo sanirati ulice i na tome intenzivno radimo. Ne možemo 
zatvarati sve ceste, pa molim sugrađane za strpljenje. Krajem rujna trebali bismo 
završiti Starčevićevu. Rashodi po investicijama ove godine su nam veći za 3,5 
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milijuna u odnosu na prošlu godinu. Imamo 3 aglomeracije na području Grada 
Čakovca. Krećemo sa kompletnim Istarskim naseljem što će promijeniti 
kanalizacijsku mrežu te djelomično i vodovodnu. To su projekti većinom iz sredstava 
Europske unije. 
Treće pitanje: Radovi bi trebali krenuti u kolovozu ove godine. 
Peto pitanje: Još uvijek čekamo suglasnost Hrvatskih željeznica. 

Lana Remar postavila je pitanje: 
Da li Grad Čakovec ima u planu otvaranje socijalne samoposluge? 

Stjepan Kovač odgovorio je: 
Da. Čakra je aplicirala projekat vrijedan 23 milijuna kuna za Društveni centar u 
Čakovcu, koji bi bio na prostorima vojarne, a u kojem bi se nalazila socijalna 
samoposluga, hostel, prostori za udruge. Realizacija bi trebala biti iduće godine. 

Emina Miri predložila je da bi bilo dobro s obzirom da se lokacije na kojima se vrše 
infrastrukturni radovi mijenjaju, jedan dan je otvorena/zatvorena jedna ulica, a drugi 
dan druga ulica, da se na početku ulice signalizira, da se dolazi do kraja ulice i da 
kroz nju može proći samo do određenog dijela.  
Potom je postavila pitanje: 
Prvo pitanje: Da li će se nešto napraviti na osvjetljenju velikog parkirališta jer je bilo 
obećano da će se naplatni aparat na tom parkiralištu premjestiti na sredinu i da će se 
kraj njega smjestiti strujni ormarić te tako riješiti rasvjeta? 
Drugo pitanje postavila je direktorici Čakom-a:  
Zašto je smanjen obujam vreća za zeleni otpad sa 80 l na 120 l te zašto im je 
kvaliteta lošija? 
Treće pitanje: Što je sa Zakladom dr. Ivan Novak? 

Stjepan Kovač odgovorio je na prijedlog vijećnice da svu prometnu regulaciju radi 
policija, a ne Grad Čakovec, a potom je odgovorio na prvo pitanje: 
Rasvjeta će biti riješena. 
Direktorica GKP Čakom-a odgovorila je: 
Drugo pitanje: Poraditi ćemo na vraćanju obujma i kvaliteta vreća za zeleni otpad. 
Dragica Kemeter odgovorila je: 
Treće pitanje: Još uvijek čekamo dokumentaciju Ministarstva uprave. 

Đuro Bel izrazio je mišljenje da ipak nije dobra koordinacija u prometu kod izvođenja 
radova. Trebalo bi označiti u koje ulice mogu samo stanari.  
Potom je postavio pitanje: 
Kolika je ukupna vrijednost kanalizacije Dravski bazen? 

Dražen Barić odgovorio je: 
Što se tiče regulacije prometa napravljeni je elaborat privremene regulacije prometa 
za Ante Starčevića u suglasnosti sa Policijskom upravom. U toku je rekonstrukcija 
ulice Ante Starčevića gdje se radi nova kanalizacija. Što se tiče juga zatvarati će se 
ulica po ulica i to polovica.  
Potom je odgovorio na pitanje: 
Cijena aglomeracije Grada Čakovca je cca 55 milijuna kuna plus pročistač kojeg 
treba napraviti kod jezera.  
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Josip Varga zahvalio se u ime mještana Mačkovca na dobro izvršenoj investiciji 
rekonstrukcije ulice u Mačkovcu.  
Potom se osvrnuo na dobiveni odgovor na vijećničko pitanje koje je postavio 
Međimurskim vodama i s kojim nije zadovoljan, jer je od Međimurskih voda d.o.o. 
dobio podatke koji se ne mogu usporediti.  

Predrag Kočila izrazio je nezadovoljstvo istaknuvši da se u Mihovljanu ne radi ništa, 
osim što se pokrpaju rupe na cesti. Ne smije se zaboraviti da je Mihovljan imao prvi 
kanalizaciju koju je sam financirao. Predložio je da se napravi plan za mihovljanske 
ceste. 

Stjepan Kovač odgovorio je da nije istina da se u Mihovljanu ništa ne radi. Radi se 
fasada na Društvenom domu, a tu su i reflektori na stadionu za ženski nogomet. 

Maja Đurkin Međimurec postavila je pitanje vezano uz zaduživanje Grada Čakovca 
za gradnju dvorane Osnovne škole Ivanovec,  
Predložila je da se kod prometne regulacije u gradu, a vezano uz radove koji su u 
toku, vodi računa o kamionima koji će krenuti sa pšenicom prema čakovečkim 
mlinovima. 
Potom je pitala: Zašto smo izgradnjom rotora na jugu formirali novu kritičnu točku u 
prometu? 

Jurica Horvat odgovorio je vijećnici da će se o gradnji dvorane Osnovne škole 
Ivanovec raspravljati pod točkom Dnevnog reda današnje sjednice. 

Stjepan Kovač  
Na kritične točke upozorio nas je MUP pa smo aplicirali prema njima da se one 
uklone. Rotor su radili stručnjaci kojima vjerujemo.  

Nenad Hranilović zahvalio na izgradnji reflektora na stadionu u Mihovljanu. Ponovio 
je da je Mihovljan jedini mjesni odbor koji je sam financirao kanalizacijski sustav, 
stoga bi trebalo više sredstava usmjeriti u Mihovljan.  
Potom je postavio pitanje: 
Da li se razmišlja o rješenju problema podvožnjaka u Buzovcu. 

Stjepan Kovač odgovorio je: 
Vodimo računa o razvoju Čakovca i prigradskih naselja. Ne možemo u istom trenutku 
sve.  
Što se tiče nadvožnjaka, prvo je na redu postojeći, pa je tako naveo da će nam 
Ministarstvo dodijeliti najvjerojatnije 2-3 milijuna kuna za dio sanacije postojećeg 
nadvožnjaka. 

Dražen Blažeka osvrnuo se na rad GP Stanorad d.o.o. navodeći da se u Stanorad-u 
godinama radi nezakonito, da se radi sa gubicima. Ne vidi nikakav prijedlog za 
poboljšanje.  
Potom je postavio pitanje: 
Hoće li gradonačelnik raditi na tome da se pokrene stečajni postupak nad  
Stanorad-om ili nešto slično? 

Stjepan Kovač odgovorio je: 
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Izvješća o radu GP Stanorad d.o.o. prihvaćena su i od strane Državne revizije. Radi 
se o starim dugovima koje treba sanirati. Direktor GP Stanorad nas uvjerava da će se 
stvari poboljšati. 
 
Velimir Mađarić odgovorio je da je naslijedio velike dugove. Prema pokazateljima za 
prvih šest mjeseci ove godine (bez Dramlja), Stanorad bi mogao pokrivati svoje 
mjesečne obveze. Uvjeren sam da se isplati imati GP Stanorad d.o.o.  
 
Krunoslav Bedi postavio je pitanja: 
Prvo pitanje. Što je sa Strategijom razvojagrada Čakovca? 
Drugo pitanje: Kada će Poljska ulica dobiti nogostup? 
Predložio je sastanak sa stanarima Poljske ulice u Čakovcu u vezi izmještanja 
telekomunikacijskog stupa. 
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Prvo pitanje: Strategija razvoja Grada Čakovca u zadnjem je krugu radionica. Još 
uvijek nije napravljena državna i županijska strategija. 
Telekomunikacijski stup nalazi se na području k.o. Strahoninec.  
 
Dražen Barić odgovorio je na drugo pitanje: 
U projektnoj smo dokumentaciji. Radovi će ići krajem godine. 
 
U 13,16 predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 16 vijećnika. 
 
Točka 1.  Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju 
Proračuna do 30. lipnja 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Lidija Jaklin. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 
30. lipnja 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka i usvajanje 
Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2015., donesena 
većinom glasova. 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o zaduženju Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Kovač, Maja Đurkin Međimurec, Dražen Blažeka, 
Đuro Bel, Lidija Jaklin, Emina Miri, Miroslav Novak, Krunoslav Bedi, Denis Šarić. 
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U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o zaduženju Grada Čakovca 
 
 „Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o zaduženju Grada 
Čakovca, donesena većinom glasova. 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada 
Čakovca u svrhu pokrića gubitka Stanorad-a d.o.o. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Denis Šarić, Predrag Kočila, Đuro Bel, Mirjana Bistrović, 
Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Velimir Mađarić.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 16  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu 
pokrića gubitka Stanorad-a d.o.o. 
 
„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je prijedlog Odluke o raspolaganju 
novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka Stanorad-a 
d.o.o., prihvaćen većinom glasova.  
 
Točka 4. Donošenje Odluke i usvajanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada 
Čakovca od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko se nije javio za riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke i usvajanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 
1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka i usvajanje Izvješća o 
radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015., 
doneseno većinom glasova. 
 
Točka 5. Donošenje Odluke o izradi UPU-a „Gospodarska zona Ivanovec“ 
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Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka i Ninoslav Šipoš. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o izradi UPU-a „Gospodarska zona Ivanovec“ 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi UPU-a 
„Gospodarska zona Ivanovec“, donesena jednoglasno. 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune UPU-a naselja Novo Selo 
Rok 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o izradi izmjene i dopune UPU-a naselja Novo Selo Rok 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi izmjene i 
dopune UPU-a naselja Novo Selo Rok donesena jednoglasno. 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o osnivanju Radne zone Martane Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o osnivanju Radne zone Martane Čakovec. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o osnivanju Radne 
zone Martane Čakovec, donesena jednoglasno. 
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Točka 8. Donošenje Odluke o osnivanju Gospodarske zone Ivanovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarske zone Ivanovec 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je  Odluka o osnivanju 
Gospodarske zone Ivanovec, donesena jednoglasno. 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju 
Gospodarske zone Istok - Pustakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Gospodarske zone 
Istok - Pustakovec 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok – Pustakovec, donesena 
jednoglasno. 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području 
Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Emina Miri, David Vugrinec, Đuro Bel, Stjepan Kovač, 
Dražen Blažeka, Maja Đurkin Međimurec, Josip Varga, Miroslav Novak. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca konstatira da je vijećnica Maja Đurkin 
Međimurec u 14:30 sati napustila vijećnicu. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
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prijedlog Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada 
Čakovca 
 
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o sufinanciranju 
djelatnosti dadilja na području Grada Čakovca, donesena većinom glasova. 
 
Točka 11. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih 
dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada 
Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, David Vugrinec, Stjepan Kovač. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 14 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih 
nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o sufinanciranju nabave 
udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih 
škola s područja Grada Čakovca, donesena većinom glasova. 
 
Točka 12. Donošenje Odluke o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu 
financijskih sredstava programima i projektima od posebnog interesa za Grad 
Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Romano Bogdan, Predrag Kočila, Đuro 
Bel. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o kriterijima za 
određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i 
projektima od posebnog interesa za Grad Čakovec 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o kriterijima za 
određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i 
projektima od posebnog interesa za Grad Čakovec, donesena jednoglasno. 
 
Točka 13.  Donošenje Odluke o pokretanju investicije temeljem Odluke o 
odabiru projekta od strane FZOEU 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Ninoslav Šipoš, Đuro Bel. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o pokretanju investicije temeljem Odluke o odabiru projekta 
od strane FZOEU 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka  pokretanju investicije 
temeljem Odluke o odabiru projekta od strane FZOEU donesena jednoglasno. 
 
Točka 14.  Donošenje Odluka o davanju na upravljanje GP „Ekom“:  

a) e-bicikla 
b) golf terena 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Stjepan Kovač. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluka o davanju na upravljanje GP „Ekom“ e-bicikla i golf terena  
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0  je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluke o davanju na 
upravljanje GP „Ekom“ e-bicikla i golf terena donesene jednoglasno.  
 
Točka 15. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u 
školskoj godini 2015./2016. 
 
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 sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj 
godini 2015./2016. 
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„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0  je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o sufinanciranju 
programa produženog boravka u školskoj godini 2015./2016. donesena 
jednoglasno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zahvalio je svima na suradnji, 
zaželio ugodne ljetne praznike te je zaključio sjednicu u 14:57 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/15-01/108 
URBROJ: 2109/2-02-15-11 
Čakovec,  09. srpanj 2015. 

 
 
     PROČELNICA                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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