
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 24. rujna 2015.,  
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati 

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/15-01/138, URBROJ: 2109/2-04-15-01, 
od 18. rujna 2015., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je 
da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnice Marijane Fabić Rusak i Sunčane 
Glavak koje su opravdale 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 
19 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.  

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

1. Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
2. Odgovore na vijećnička pitanja s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
3. Izvješće Sportski kampovi „Svaki tjedan sport jedan“

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
- Odgovor na vijećničko pitanje
- Materijal uz točku 1 dnevnog reda
- Dopuna materijalu uz točku 3 dnevnog reda

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 14. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/15-01/108 URBROJ: 
2109/2-02-15-11, od 09. srpnja 2015. 

„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 0 je bilo „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen jednoglasno.  

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 15. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, sa uvrštenim prijedlogom dopune Dnevnog reda.  

1 



„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 0 je bilo „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno  usvojen sljedeći 

DNEVNI RED 

1. Rasprava o poslovanju GP Stanorad d.o.o.
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada

Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“
3. Donošenje Odluke o proglašenju Ljube Kuntarića Počasnim građaninom Grada

Čakovca
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada

Čakovca i Hurstville City
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim

materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada
Čakovca

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada
Čakovca

7. Donošenje Odluke o imenovanju ulica:
a) u Totovcu
b) u Mačkovcu
c) u Perivoju Zrinskih

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o promjeni granica naselja na području
Grada Čakovca

9. Usvajanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih
Grada Čakovca

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i
tehnološke eksplozije Grada Čakovca za 2015.

11. Usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Čakovca za 2015.

12. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za
2016.

Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:09 sati. 

Andreja Marić: 
Zahvaljuje se direktoru „Međimurskih voda“ d.o.o. na odgovoru na vijećničko pitanje. 
Navela je da su važni brojevi telefona koje građani mogu nazvati za slučaj ako se 
pojave neugodni mirisi na Jugu Čakovca: 370-735; 370-730; 0800 31 31 11.  

Maja Đurkin Međimurec postavila je sljedeća pitanja:  
Prvo: Temeljem kojih akata GKP Čakom d.o.o. Čakovec zbrinjava neopasni otpad 
drugih županija te koje su to općine, gradovi i županije koje odlažu otpad u Totovcu? 
Drugo: Kad se planira natkriti tržnica?   
Treće: Jesu li točne informacije da je na prolazu Novakove ulice i Perivoja Zrinskih 
jedno trgovačko društvo gradeći zgradu koristilo gradsko zemljište za odlaganje 
otpada i odlaganje materijala za gradnju?   
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Četvrto: Da li je moguće da i ove godine bude božićna rasvjeta na velikom rotoru u  
Svetojelenskoj ulici u Čakovcu? 
 
Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je na prvo pitanje:  
Još 2010. Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je Odluku vezano uz neopasni 
otpad. Na odlagalištu u Totovcu zbrinjava se komunalni otpad isključivo iz područja 
Međimurske županije, s obzirom da je odlagalište u Tototvcu odlagalište neopasnog 
otpada. Utvrđeni su ključni brojevi otpada. Komunalni otpad samo je jedan ključni 
broj iz kataloga otpada od cca 600-tinjak. Navela je primjer poslovanja CWS Bocca 
koji zbog posebnih propisa dio otpada mora odvoziti u Split, Zadar, gdje su određene 
kategorije otpada sa određenim ključnim brojevima. GKP Čakom radi isključivo 
prema dozvoli i poštuje akte gradskih tijela.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je na drugo pitanje:  
U toku je projektiranje te će se na proljeće pristupiti izvođenju radova.    
 
Dražen Barić odgovorio je na treće pitanje:  
Izvođač i investitor obvezni su ograditi svoje gradilište. Nemam informacija da su oni 
izašli van gabarita tj. na gradsku površinu.   
 
Stjepan Kovač odgovorio je na četvrto pitanje:  
Pristupiti ćemo kontroli sve božićne rasvjete. Sve što ne valja biti će zamijenjeno.  
 
Predrag Kočila postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo: Što je sa sredstvima koja su trebala pristići da bi se nadoknadila šteta od 
elementarne nepogode? 
Drugo pitanje: Što će se učiniti u Športskoj ulici u Mihovljanu gdje je nastao problem 
pristupa ljudi na gradilišta, jer su previsoki rubnici uz cestu? Ujedno ga zanima da li je 
moguće nešto učiniti da se smanji brzina u toj ulici? 
Treće: Što je sa pješačko biciklističkom stazom na potezu Čakovec–Šenkovec? 
Četvrto: Ako je GKP Čakom d.o.o. primjer najbolje prakse u Hrvatskoj, zašto 
nemamo mogućnost za odlaganje određene vrste otpada?   
 
Ninoslav Šipoš odgovorio je na prvo pitanje: 
S obzirom da je ukupna šteta manja od 20% Proračuna nećemo dobiti sredstva za 
naknadu štete od elementarne nepogode. 
 
Dražen Barić odgovorio je: 
Na drugo pitanje: Športska ulica nije završena. Još se grade priključci. Slijedi 
sanacija kanala. Nakon toga slijedi izgradnja nogostupa i fini sloj asfalta. Što se tiče 
velikih brzina Športskom ulicom, obavijestit ćemo policiju.   
Na treće pitanje: Pješačko-biciklistička staza prema Šenkovcu je u Proračunu za 
2015. godinu. Traže se načini sufinanciranja, pa tako i sufinanciranje od strane 
općine Šenkovec. 
 
Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je na četvrto pitanje navodeći da je Čakom i 
dalje primjer najbolje prakse. U tom smislu ističe da Čakom od listopada 2014. ima 
Okolišnu dozvolu.   
 
Rajko Bulat uputio je pohvalu dužnosnicima Grada s obzirom na radove diljem 
Grada pa je tako pohvalio aglomeraciju, izgradnju usporivača prometa u ulici Zavnoh-
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a, uklanjanje jednog parkirnog mjesta u Zrinsko-frankopanskoj čime je vidljivost bolja 
te je postavljen znak koji upozorava brzinu. Potom je postavio pitanje: 
Da li postoji mogućnost da se u Zrinsko-frankopanskoj kod pješačkog prijelaza iz 
parka postave katadiopteri, jer je u večernjim satima prilično smanjena vidljivost?  
 
Mario Medved odgovorio je: Sredstva koja su nam ostala od izvođenja radova na 
rotoru Jug u Čakovcu i rekonstrukciji raskrižja u Svetojelenskoj (cca 400 000 kuna) 
prijavili smo u Nacionalni program sigurnosti u prometu te molimo da nam se ta 
sredstva ostave za daljnju sanaciju crnih točaka i druge potrebne slične zahvate. 
   
Dragutin Bajsić postavio je pitanje direktorici GKP Čakom d.o.o.: Kada će se urediti 
nadstrešnica na mihovljanskom groblju? 
 
Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je: S obzirom da nema dovoljno novaca 
određuju se prioriteti, ali vodi se računa o tome.   
 
Đuro Bel postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo: Koliki je konačni obračun (prihodi i rashodi) Porcijunkulova i koliko su koštali 
pjevači? Moli odgovor u pisanom obliku.  
Drugo pitanje: Da li je Gradonačelnik ipak odlučio preoblikovati nogometni klub, iako 
je drugačija Odluka donesena na Gradskom vijeću?   
Treće pitanje: Što je sa rasvjetnim stupom na rotoru na Jugu?  
Četvrto pitanje: Zašto je uvedena nova regulacija prometa u ulici Josipa Bedekovića 
na križanju sa ulicom Jurja Križanica na način da je Bedekovićeva dobila pravo 
prvenstva?  
Peto pitanje: Da li je kod rotora u ulici Zavnoh-a uvedeno brojanje prometa?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje, da će odgovor dobiti u pisanom obliku.  
Koliko mu je poznato Porcijunkulovo je završilo u plusu. Pri tom smo dobili još jednog 
velikog sponzora koji će s 500.000 kuna sponzorirati Porcijunkulovo.  
Na drugo pitanje odgovorio je da je o tome Gradsko vijeće donijelo svoju Odluku te 
da je on poštuje. 
 
Mario Medved odgovorio je: 
Na treće pitanje: Rasvjetni stup nije predviđen, jer je rasvjeta ugrađena onako kako je 
projektant predvidio, a to je u sredini rotora.  
Na četvrto pitanje: Prije šest mjeseci zatražili smo od Policijske uprave da 
Bedekovićeva ulica bude s pravom prvenstva što je i logično, s obzirom da je Jurja 
Križanića slijepa ulica. Postavili smo zvučne trake i na glavnu i na sporednu 
prometnicu kako bi se ljudi priviknuli. 
   
Dražen Barić odgovorio je na peto pitanje da nema brojača prometa.  
 
Josip Varga upoznao je prisutne o Odluci Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, 
kojom se pristupa regulaciji prometa na državnoj cesti između Grada Čakovca i 
Murskog Središća, zbog intenzivnog prometa, posebno šlepera i kamiona stranih 
registracija. Predlažu zabranu prometa vozilima stranih registracija od 7 i pol tona. 
Potom je postavio pitanje da li Grad podržava takvu Odluku, jer smatra da je ona 
dobra.  
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Stjepan Kovač naveo je da nije razgovarao sa gradonačelnikom Grada Mursko 
Središće, ali slaže se s takvom Odlukom.   
 
Krunoslav Bedi postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo: Da li postoji neki dokument iz kojeg bi se vidjelo koliko su novaca utrošile  
udruge koje su dobile sredstva iz gradskog proračuna? 
Drugo: S obzirom na podatak da smo najnesigurniji Grad u RH, što će se učiniti?   
Treće: Da li je bilo kakvih upita od strane države glede pomoći ili smještaja 
izbjeglica? 
Četvrto: Kad će se konačno održati sastanak stanara Poljske ulice u Čakovcu, glede 
uređenja te ulice?   
 
Stjepan Kovač odgovorio je na: 
Prvo pitanje: Taj podatak se nalazi na web stranicama Grada.  
Drugo pitanje: Razgovarao je sa policijom i s urednikom časopisa. Policija veli da su 
korišteni krivi podaci, jer je stopa kriminaliteta Grada Čakovca 5,04% po stanovniku, 
a ne 14. Postotak su povećale i sezonske krađe usjeva.  
Na treće pitanje: Nije bilo upita od strane Vlade RH glede izbjeglica. Čakovec nije bio  
predviđen za smještaj izbjeglica nego Varaždin. Naša „vojarna“ je puna i više nije 
adekvatna za prihvat ljudi. 
Na četvrto pitanje: Riješiti će se pitanje Poljske ulice. Razgovarao je sa načelnikom 
Općine Strahoninec. 
 
Dražen Blažeka upozorio je na odgovor gradonačelnika sa 7. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca od 15.5.2014., vezan za zaduživanje uz Osnovnu školu 
Ivanovec, kada su bile istaknute četiri varijante sufinanciranja.   
Potom je postavio pitanja: 
Prvo: Kada će se pristupiti rekonstrukciji nadvožnjaka prema Savskoj Vesi i da li je u  
planu bukobran? 
Drugo: Na koji će se način i kada riješiti podhodnik ili nadhodnik prema gimnaziji?  
Treće: Kako napreduje legalizacija izvedenih radova u ulici Ivana Gorana Kovačića u 
Čakovcu?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da se pojavila bolja varijanta sufinanciranja od Habor-a, 
a to je OTP banka.  
 
Mario Medved odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Nadvožnjak je stvarno u lošem stanju. Riješili smo imovinsko-pravna 
pitanja jer samo tako smo mogli prijaviti nadvožnjak na projekat sigurnosti u prometu  
Iduće proljeće trebala bi biti sanacija. Za sad bukobrana nema u planu, ali je to 
moguće riješiti.     
Na drugo pitanje: Podhodnik je jedina varijanta, ali jako skupa i za nju je, za sad, 
upitno financiranje.  
 
Ninoslav Šipoš odgovorio je na treće pitanje: Gotov je nacrt prijedloga GUP-a. 
Potom se utvrđuje prijedlog za javnu raspravu od 15 dana, što znači da bi na 
sljedećoj sjednici Gradskog vijeća  trebali raspravljati o izmjenama i dopunama GUP-
a, a potom nastavljamo sa ulicom I. G. Kovačića. 
 
Dražen Barić dodao je da nakon toga slijedi izdavanje građevinske dozvole.  
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Emina Miri pohvalila je novu regulaciju prometa u ulici J. Bedekovića.  
Potom je postavila pitanje: Što je sa sanacijom Travničke ulice koja je već dvije 
godine u Proračunu te što je sa lipama? 
 
Mario Medved odgovorio je da je u izradi projekat rekonstrukcije. Lipe se neće rušiti. 
 
 
U 13:08 predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 19 vijećnika. 
 
 
Točka 1.  Rasprava o poslovanju GP Stanorad d.o.o. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: direktor Stanorada d.o.o. Velimir Mađarić, Dražen Blažeka, 
Denis Šarić, Nenad Hranilović, Damir Matotek, Predrag Kočila, Stjepan Kovač, Đuro 
Bel, Mirjana Bistrović. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Zaključka o poslovanju 
društva GP Stanorad d.o.o. Čakovec.  
 
 „Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Zaključak o poslovanju GP 
Stanorad d.o.o. donesen većinom glasova. 
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim 
priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ 
 
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 izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada 
Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade 
„Josip Štolcer Slavenski“, donesena jednoglasno. 
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Točka 3. Donošenje Odluke o proglašenju Ljube Kuntarića Počasnim 
građaninom Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Krunoslav Bedi, Predrag Kočila, Stjepan Kovač, Đuro Bel. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o proglašenju Ljube Kuntarića Počasnim građaninom Grada 
Čakovca 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o proglašenju Ljube 
Kuntarića Počasnim građaninom Grada Čakovca donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji 
između Grada Čakovca i Hurstville City  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Predrag Kočila, Đuro Bel. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada 
Čakovca i Hurstville City  
 
 „Za“ je glasovalo 19 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 Hurstville City donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim 
materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada 
Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Stjepan Kovač. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

7 
 



prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim materijalnim 
pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Gradskog 
vijeća Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Jurica Horvat. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada 
Čakovca 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni i dopuni 
Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o imenovanju ulica 

a) u Totovcu 
b) u Mačkovcu 
c) u Perivoju Zrinskih 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Dragica Kemeter, Dražen Blažeka, Krunoslav 
Bedi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o imenovanju ulica 

d) u Totovcu 
e) u Mačkovcu 
f) u Perivoju Zrinskih 

 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju ulica u 
Totovcu, Mačkovcu i Perivoju Zrinskih, donesena većinom glasova. 
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Točka 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o promjeni granica naselja na 
području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19  vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o promjeni granica naselja na području Grada 
Čakovca 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je  Odluka o izmjeni Odluke o 
promjeni granica naselja na području Grada Čakovca, donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 9. Usvajanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta 
mladih Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Maja Đurkin Međimurec, Dragica Kemeter. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih 
Grada Čakovca 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Javni poziv za predlaganje 
kandidata za članove Savjeta mladih Grada Čakovca, upućen jednoglasno. 
 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i 
tehnološke eksplozije Grada Čakovca za 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca za 
2015. 
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 „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 Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca za 
2015. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 11. Usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada Čakovca za 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi je sudjelovao Đuro Bel. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Analize stanja sustava 
zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Analiza stanja sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Čakovca za 2015. usvojena jednoglasno. 
 
 
Točka 12. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 
Čakovca za 2016.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Plana razvoja sustava civilne 
zaštite na području Grada Čakovca za 2016.  
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Plan razvoja sustava civilne 
zaštite na području Grada Čakovca za 2016. usvojen jednoglasno. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca i gradonačelnik Grada Čakovca pozvali 
su sve zainteresirane na koncert Prljavog kazališta ove subote u Čakovcu.  
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 14:30 sati. 
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KLASA: 021-05/15-01/138 
URBROJ: 2109/2-02-15-09 
Čakovec,  24. rujan 2015. 

 
 
 
     PROČELNICA                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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