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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 19. studenog 2015.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca s posebnim se pijetetom prisjetio 

jučerašnjeg Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. minutom šutnje. 
 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/15-01/201, URBROJ: 2109/2-02-15-01, od 12. 
studenog 2015., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su 
sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika Denisa Šarića, Maje Đurkin Međimurec i Đure 
Bela koji su opravdali svoj izostanak. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. 
comp., zamjenik gradonačelnika Mario Medved bacc. ing. tech. inf., 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. 

 
Sjednici su bili prisutni ravnatelji ustanova: Centra za kulturu Čakovec - Ladislav 

Varga, prof., Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec – Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar, Dječjeg 
vrtića Čakovec – Gordana Patarčec, mag. paed., Pučkog otvorenog učilišta - Mario Zamuda, 
dipl. uč., te zapovjednik JVP Čakovec - Mladen Kanižaj, dipl. ing. Sjednici su bili prisutni i 
direktori trgovačkih društava: GKP Čakom d. o. o. - Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur., GP 
Ekom d. o. o. – Miodrag Novosel, univ. spec. men. sporta., GP Stanorad d. o. o. - Velimir 
Mađarić, dopl. ing. te direktorica Čakre - Damira Vresk, mag. iur.  

 
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 čestitao je u ime Gradskog vijeća Grada Čakovca 
zamjeniku gradonačelnika Mariju Medvedu na rođenju sina kojem je poželio sretno i 
bezbrižno djetinjstvo. 
 

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

1. Izvod iz zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Odgovor na vijećničko pitanje s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
3. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2015.  
4. Izvješće o izradi Programa mladih Grada Čakovca za 2015-2020. 
5. Planove poslovanja za 2016.: 

a) GKP „Čakom“ d. o. o. Čakovec 
b) GP „Ekom“ d. o. o. Čakovec 
c) GP „Stanorad“ d. o. o. Čakovec 
d) „Čakra“ d.o.o. Čakovec 

5. Planovi poslovanja za 2016.: 
a) Dječji vrtić Čakovec 
b) Knjižnica ''Nikola Zrinski'' Čakovec 
c) Centar za kulturu Čakovec 
d) Pučko otvoreno učilište Čakovec 
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Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili još i: 
- 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 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/15-01/138 URBROJ: 2109/2-02-15-09, od 
24. rujna 2015. 
 

„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 0 je bilo „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika s 15. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen jednoglasno.  

 
Dražen Blažeka je u ime Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a i HDS-a predložio da se 

točka „Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2016. s projekcijom Proračuna za 
2017-2018.“, kao i sve prateće točke u vezi s proračunom za 2016., izostave s dnevnog reda 
iz razloga što je dnevni red preopširan. Također je naveo da neki vijećnici žele pisane 
materijale. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Kluba vijećnika 

HDZ-a, HSLS-a i HDS-a. 
 
„Za“ su glasovala 3 vijećnika, 13 ih je bilo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a i 
HDS-a nije usvojen.   

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 16. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 3 su bila „protiv“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći 
 
 DNEVNI RED 

 
1. Donošenje Odluke i I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2015.  
2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2015.  
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:  

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2015., 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015., 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015., 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015., 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015. 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola u 2015.  

5. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2016. s projekcijom Proračuna za 
2017. – 2018.  

6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016.  
7. Donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2016.,  

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016., 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016., 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016., 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016., 
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f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2016., 
8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2016.  
9. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu 

Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2016.  
10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna  GUP-a Grada 

Čakovca  
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup 

informacijama  
12. Davanje Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta:  

a) I.   osnovne škole Čakovec, 
b) II.  osnovne škole Čakovec, 
c) III. osnovne škole Čakovec, 
d) Centra za odgoj i obrazovanje, 
e) Osnovne škole Kuršanec, 
f) Osnovne škole Ivanovec, 
g) Umjetničke škole ''Miroslav Magdalenić'' Čakovec 

13. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade Gradu 
Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu  

14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti Grada Čakovca  
15. Davanje Prethodne suglasnosti na: 

a. I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2015., 
b. Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2016. 

16. Donošenje: 
a. Odluke o komunalnom redu, 
b. Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila, 
c. Odluke o uređenju i održavanju naselja, 
d. Odluke o zelenim površinama, 
e. Odluke o upravljanju grobljem, 
f. Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju pasa i 

mačaka lutalica, 
g. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,  
h. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju 

komunalnih poslova, 
17. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti     
18. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima  
19. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2016.  
20. Izbor članova Savjeta mladih  

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:18 sati. 
 
Andreja Marić zamolila je u ime učenika osnovnih škola da se ponovno uvedu dežurstva 
prometne mladeži kod škola, jer ima dosta nesavjesnih vozača.  
 
Lana Remar zamolila je informacije o stipendijama. 
 
Romano Bogdan odgovorio je da je stipendije ove godine dobio 131 student. Studenti po 
deficitarnim zanimanjima su prvi na listi. Aktivnih stipendija imamo 317. Do sad je stipendije 
primilo 1600 studenata s područja Grada. U proračunu je ove godine za stipendije 
predviđeno 2.500.000,00 kuna. Od 2000. do danas Grad je za stipendije potrošio oko 26 
milijuna kuna. Stipendiramo studenta iz Vukovara. 
 
Nenad Hranilović zamolio je da se poduzme čišćenje golubljeg izmeta u  Strossmayerovoj 
ulici u Čakovcu. Zahvalio se na javnoj rasvjeti u Mihovljanskoj ulici, ali je napomenuo da u 



4 
 

proračunu za 2016. nije primijetio slične izdatke u vezi s javnom rasvjetom. Pritom posebno 
misli na ulicu Stjepana Radića u Čakovcu. 
 
Marijana Fabić Rusak postavila je dva pitanja: 
Prvo: Kada će Novakova ulica u Čakovcu dobiti biciklističku stazu?  
Drugo: S obzirom na to da Grad Čakovec Čakri d. o. o. daje 300.000,00 kuna, mogu li 
poljoprivredni proizvođači koristiti savjetodavne usluge Čakre d. o. o., te ako mogu, može li 
se to organizirati po mjesnoj samoupravi kako bi poljoprivrednicima bilo dostupnije?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je na drugo pitanje da je rekonstrukcija Novakove ulice 
predviđena u Proračunu za 2016., u smislu postavljanja rasvjete.   
 
Damira Vresk je ogovorila na prvo pitanje da Čakra d. o. o. radi i kao savjetodavna agencija 
i to ne samo za područje Grada Čakovca, nego i šire. Savjeti su besplatni, a priprema 
projekata je na tržišnoj osnovi. Svima su dostupne informacije, a radile su se i različite 
radionice po lokalnim nivoima. 
 
Sunčana Glavak postavila je dva pitanja: 
Prvo: U ime mještana Novog Sela na Dravi postavila je pitanje kako će se riješiti problem 
slijevanja oborinskih voda u dvorišta mještanima, s obzirom na to da je nakon provedene 
aglomeracije podignut nivo kolnika? 
Drugo: S obzirom na to da je prošlo 900 dana vlasti u Gradu Čakovcu, interesira je koliko je 
Grad Čakovec trenutno u minusu bez preuzetnih dugova od ranijih vlasti, jer ispada da je 
dnevno zaduženje cca 6.000,00 kuna. 
 
Dražen Barić odgovorio je na prvo pitanje da je aglomeracija Novo Selo na Dravi jedno 
veliko gradilište. Krenulo se sa sanacijom glavnih prometnica. Treba sanirati 17 km cesta. 
Poznati su nam problemi oborinske kanalizacije. 
 
Stjepan Kovač odgovorio je na drugo pitanje da kad se puno radi, dani brzo prolaze. 
Rezultat poslovanja je -5.800.000,00 kuna. Grad ima na računu trenutno 3.300.000,00 kuna. 
Kad je vlast preuzeta dug je bio puno veći. Ove godine Grad je dobio 5.000.000,00 kuna 
manje prihode. Povećani su rashodi za kapitalne investicije, a skoro milijun kuna su smanjeni 
rashodi u poslovanju gradske uprave. Grad za sad posluje stabilno. 
   
Predrag Kočila također se zahvalio na postavljenoj javnoj rasvjeti u Mihovljanskoj ulici. 
Potom je pitao hoće li se postavljanje Wi-Fi mreže proširiti iz Čakovca i na prigradska 
naselja?   
 
Stjepan Kovač odgovorio je da Wi-Fi mreža funkcionira u užem centru Čakovca. Uvedena je 
u osnovne škole i u vrtiće te na čakovečki jug. Radi se na besplatnoj mreži za bolnicu. Radit 
ćemo i na tome da bude proširena i na prigradska naselja. 
 
Emina Miri pitala je u kojoj je fazi postupak u vezi s raspisanim javnim pozivom za 
sufinanciranje udruga i davanje potpora korisnicima proračuna? 
 
David Vugrinec odgovorio je da će se za tjedan dana točno znati kojim će se iznosima 
sufinancirati određeni projekti iduće godine te da će vijećnici o tome dobiti obavijest na 
sljedećoj sjednici.  
 
Dražen Blažeka postavio je tri pitanja:  
Prvo: U što je utrošeno 229.000,00 kuna, koje se spominju kao adaptiranje prostora zbog 
razdvajanja vrtića? 
Drugo: Je li stvarno Gradu potreban GP Stanorad d.o.o. kad je za njegovo postojanje u 
Planu poslovanja za iduću godinu predviđen izvanredni prihod od Grada 400.000,00 kuna, 
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posebno ako se napomene da 1.200.000,00 kuna troše na zaposlene, a 900.000,00 kuna 
prihoduju od usluga te tko će sanirati gubitke u koje ide GP Stanorad d. o. o.? 
Treće: Je li dobivena građevinska dozvola za Ulicu I. G. Kovačića u Čakovcu, s obzirom na 
to da smo u svibnju na Gradskom vijeću donijeli izmjene GUP-a koje su se ticale i te ulice?  
 
Gordana Patarčec odgovorila je na prvo pitanje da bi dva nova vrtića mogla funkcionirati 
moraju imati dvije uprave. U dječjem vrtiću Cipelica stoga je bilo potrebno preurediti prostore 
na teret proračuna Grada Čakovca.  
 
Velimir Mađarić odgovorio je na drugo pitanje te potvrdio da je GP-u Stanorad d. o. o. 
potrebno 400.000,00 kuna za pokrivanje gubitka. Nastojati će se poslovati pozitivno. Koliko 
će biti prihoda, toliko će se i trošiti. Još uvijek se pokrivaju stari dugovi.    
 
Ninoslav Šipoš odgovorio je na treće pitanje: osnova dobivanja dozvole je Generalni 
urbanistički plan koji je opet postao točka dnevnog reda današnje sjednice, jer se kroz javnu 
raspravu pojavio još jedan prijedlog gospodarstvenika za smještajne kapacitete. Dakle, GUP 
je bio završen, ali se pojavio novi predlagač. U svibnju smo donijeli Odluku o izmjeni, ali GUP 
nije završen zbog novog predlagača.    
 
Josip Varga postavio je pitanje: S obzirom na to da smo prošle godine bili svjedoci velikih 
problema zbog kiša u prigradskim naseljima, proračun za ovu godinu planirao je izvjesna 
sredstva za sanaciju posljedica. Interesira ga koliko je tih radova napravljeno u ovoj godini, i 
jesu li sredstva za tu svrhu planirana za iduću godinu?  
 
Dražen Barić odgovorio je da je bilo planirano 300.000,00 kuna, ali od Hrvatskih voda d. o. 
o. smo saznali da će cijena sanacije biti cca 2.000.000,00 kuna. Ove smo godine riješili 
probleme Mihovljana, Novog Sela Rok, Mačkovca. Rješavamo Slemenice i Žiškovec, 
Krištanovec. Vjeruje da će ti problemi u suradnji sa Hrvatskim vodama d. o. o. biti riješeni u 
2016.  
 
Damir Matotek nadovezao se na odgovor vijećniku Predragu Kočili vezan uz Wi-Fi mrežu te 
je naveo da Grad ne može biti provider Wi-Fi signala. Wi-Fi prije svega služi za turističke i 
promotivne svrhe Grada.    
Potom je postavio dva pitanja: 
Prvo: Je li moguće urediti pješački prijelaz preko pruge kod mihovljanskog groblja, jer 
postojeći ne zadovoljava?   
Drugo: Mogu li se izliječiti drvoredi divljih kestenova u Ulici V. Nazora u Čakovcu?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Zemljište je u vlasništvu Hrvatskih željeznica s kojima će se nastojati riješiti 
problem.  
Na drugo pitanje: GKP Čakom d. o. o. će pregledati kestene.   
 
Predrag Kočila nadovezao se na odgovor Damira Matoteka s kojim se ne slaže te navodi da 
postoji superbrzi internet, a drugo ne vjeruje da se Wi-Fi ne može riješiti na tih 2 km 
udaljenosti.  
 
Miroslav Novak postavio je pitanje daje li Grad Čakovec suglasnost autobusnim 
poduzećima gdje se i pod kojim uvjetima se mogu zaustavljati u naseljima?  
 
Stjepan Kovač naveo je da je upoznat s tim problemom te da se radi o djelatnicima Tuble d. 
o. o. koja navodi da su problem riješili. Postoje autobusna stajališta na kojima se autobusi 
zaustavljaju.  
 
Krunoslav Bedi postavio je dva pitanja: 
Prvo: Kolika je naknada članovima Stožera zimske službe Grada Čakovca? 
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Drugo: S obzirom na to da je primijetio da za električnu energiju za dva potrošačka mjesta 
računi dolaze na jednu adresu, je li ovo moguće provesti i kod Međimurje-plina? 
 
Dražen Barić odgovorio je na prvo pitanje da je naknada članovima stožera zimske službe 
smanjena je za 66 % te za razdoblje od 15. 11. 2015. do 15. 04. 2016. iznosi ukupno 
1000,00 kuna po osobi, s time da se predsjednik zimske službe, zamjenik gradonačelnika 
Mario Medved odrekao naknade.  
 
Nenad Hranilović odgovorio je na drugo pitanje: Mogućnost uvijek postoji, ali obračunska 
mjerna mjesta uvijek su povezana s brojem čestice. Građani nam se mogu javiti.  
 
Dragutin Bajsić zahvalio se GKP-u Čakom d. o. o. što je obnovljen trijem na groblju.  
 
 
U 13:02 predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 18 vijećnika. 
 
 
Točka 1.  Donošenje Odluke i I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2015.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Sunčana Glavak, Dražen Barić, Stjepan Kovač, Lidija Jaklin, Josip 
Varga, Dražen Blažeka, Predrag Kočila. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i I. Izmjene i dopune 
Proračuna Grada Čakovca za 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i I. Izmjene i dopune Proračuna 
Grada Čakovca za 2015., donesene većinom glasova. 
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca 
za 2015.  
 
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 izmjeni Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2015.  
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Čakovca za 2015. donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:  

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca 
za 2015.  
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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 izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2015.  
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2015. donesena većinom glasova.  
 
 

b) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2015. 

 
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 izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015.  
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015. donesena 
većinom glasova.  
 
 

c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015. 
 
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 izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015.  
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 4 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015. donesena većinom 
glasova.  
 
 

d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015. 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015.  
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015. donesena većinom 
glasova.  
 
 

e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Krunoslav Bedi, David Vugrinec, Stjepan Kovač. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2015.  
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 ih glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2015. donesena 
većinom glasova.  
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2015. 
 
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 izmjenama i dopunama 
Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 ih glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2015. donesena većinom 
glasova. 
 
 
Točka 5. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2016. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka u ime Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a i HDS-a, 
Stjepan Kovač, Nenad Hranilović u ime Kluba vijećnika HNS-a, Damir Matotek u ime Kluba 
vijećnika SDP-a i MDS-a, Sunčana Glavak, direktorica GKP-a Čakom-a d. o. o. Snježana 
Tkalčec Avirović, Dragutin Bajsić u ime Kluba vijećnika HSU-a. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i Proračun Grada 
Čakovca za 2016. s projekcijom Proračuna za 2017-2018. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Proračun Grada Čakovca za 
2016. s projekcijom Proračuna 2017-2018. doneseni većinom glasova. 
 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016. 
 
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 izvršavanju Proračuna 
Grada Čakovca za 2016. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izvršavanju Proračuna Grada 
Čakovca za 2016. donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 7. Donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca 
za 2016. 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi je sudjelovao: Josip Varga. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca donesen većinom glasova. 
 
 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. 
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 „Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca donesen većinom glasova. 
 
 

c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016. 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Čakovca za 2016. 
 
 „Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u kulturi Grada 
Čakovca donesen većinom glasova. 
 
 

d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016. 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, David Vugrinec. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u 
sportu Grada Čakovca za 2016. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u sportu Grada 
Čakovca donesen većinom glasova. 
 
 

e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2016. 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u 
socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2016. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u socijalnoj 
zaštiti Grada Čakovca donesen većinom glasova. 
 
 

f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2016. 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u 
tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2016. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u tehničkoj 
kulturi Grada Čakovca donesen većinom glasova. 
 
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2016. 
 
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 raspoređivanju 
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 
2016. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“,  2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o raspoređivanju sredstava za 
rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2016., 
donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u 
Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2016. 
 
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 načinu financiranja 
Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne 
manjine u Gradu Čakovcu za 2016. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o načinu financiranja vijeća 
romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne 
manjine u Gradu Čakovcu za 2016., donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 15. Davanje prethodne Suglasnosti na: 

a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2015. 
b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2016. 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 



12 
 

U raspravi su sudjelovali: Predrag Kočila, zapovjednik JVP-a Čakovec Mladen Kanižaj. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća pita tko je za to da se da Prethodna Suglasnost na: 

a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2015. 
b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2016. 

 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da se jednoglasno daje Prethodna Suglasnost 
na: 

a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2015. 
b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2016. 

 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna GUP-a 
Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Marijana Fabić Rusak, Ninoslav Šipoš, Dražen Blažeka. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dopuni Odluke o 
izradi IV. izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca  
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopuni Odluke o izradi IV. 
izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na 
pristup informacijama 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Sunčana Glavak, Dragica Kemeter, Dražen Blažeka, Jurica Horvat, 
Andreja Marić, Damir Matotek. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o ostvarivanju prava na pristup informacijama donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 12. Davanje Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta:  

a) I.   osnovne škole Čakovec, 
b) II.  osnovne škole Čakovec, 
c) III. osnovne škole Čakovec, 
d) Centra za odgoj i obrazovanje, 
e) Osnovne škole Kuršanec, 
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f) Osnovne škole Ivanovec, 
g) Umjetničke škole ''Miroslav Magdalenić'' 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 Prethodne suglasnosti na 
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta:  

a) I.   osnovne škole Čakovec, 
b) II.  osnovne škole Čakovec, 
c) III. osnovne škole Čakovec, 
d) Centra za odgoj i obrazovanje, 
e) Osnovne škole Kuršanec, 
f) Osnovne škole Ivanovec, 
g) Umjetničke škole ''Miroslav Magdalenić'' Čakovec 

 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno dana Prethodna suglasnost 
na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta: 

a) I.   osnovne škole Čakovec, 
b) II.  osnovne škole Čakovec, 
c) III. osnovne škole Čakovec, 
d) Centra za odgoj i obrazovanje, 
e) Osnovne škole Kuršanec, 
f) Osnovne škole Ivanovec, 
g) Umjetničke škole ''Miroslav Magdalenić'' Čakovec. 

 
 
Točka 13. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade 
Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Sunčana Glavak, direktorica GKP Čakom d.o.o. Snježana Tkalčec 
Avirović, Predrag Kočila, Dražen Blažeka, Nenad Hranilović, Damir Matotek. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o stavljanju van snage 
Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja 
odlagališta otpada u Totovcu. 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o stavljanju van snage Odluke o 
utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja 
odlagališta otpada u Totovcu donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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U raspravi je sudjelovao: Dražen Blažeka. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 
spomeničkoj renti Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni Odluke o spomeničkoj 
renti Grada Čakovca donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 16. Donošenje: 
 

a) Odluke o komunalnom redu 
b) Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila 
c) Odluke o uređenju i održavanju naselja 
d) Odluke o zelenim površinama 
e) Odluke o upravljanju grobljem 
f) Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju 

pasa i mačaka lutalica 
g) Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
h) Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovor o povjeravanju 

komunalnih poslova 
 

Raspravu za sve točke otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi koja je spojena za točke od 16.a do točke 16.h sudjelovali su: Emina Miri, Rajko 
Bulat, Dražen Blažeka, Miroslav Novak, Dragica Kemeter. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedloge: 

a) Odluke o komunalnom redu, 
b) Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila 
c) Odluke o uređenju i održavanju naselja 
d) Odluke o zelenim površinama 
e) Odluke o upravljanju grobljem 
f) Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju 

pasa i mačaka lutalica 
g) Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
h) Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovor o povjeravanju 

komunalnih poslova 
 

 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su: 

a) Odluka o komunalnom redu  
b) Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila 
c) Odluke o uređenju i održavanju naselja 
d) Odluke o zelenim površinama 
e) Odluke o upravljanju grobljem 
f) Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju 

pasa i mačaka lutalica 
g) Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
h) Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovor o povjeravanju 

komunalnih poslova 
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donesene jednoglasno. 
 

 
Točka 17. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

 
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 ugostiteljskoj 
djelatnosti. 
 
Gradonačelnik je priložio prihvat prijedloga Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost. 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 
donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 18. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima 

 
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 porezima. 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o porezima donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 19. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2016. 

 
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 usvajanju Programa 
rada Savjeta mladih za 2016. 

 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Programa rada 
Savjeta mladih za 2016. donesena jednoglasno. 
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Točka 20. Izbor članova Savjeta mladih 
 
Savjet mladih bira se na vrijeme od tri godine i to većinom glasova nazočnih vijećnika. 
 
Sukladno sa čl. 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih, u pripremi i postupku tajnog 
glasovanja predsjedniku Gradskog vijeća pomažu vijećnice Lana Remar i vijećnik Rajko 
Bulat. 
 
Pristupilo se tajnom glasovanju za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 

Nakon glasovanja predsjednik Gradskog vijeća objavio je da su u Savjet mladih 
Grada Čakovca izabrani:  
 

1. HERMAN BLANKA (Vijeće učenika Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec), 
Čakovec, O. Price 26,  
- zamjenik  Glavak Leona, Vukovarska 7, Čakovec 

 
2. KIKELJ MATIJA (Studenski zbor Sveučilišta u Zagrebu), Čakovec, E. I. G. 

Legensteina 13,  
- zamjenik Govedić Elena, Ulica V. Nazora 25, Mihovljan 

 
3. KORUNEK BERTA (Učeničko vijeće Graditeljske škole Čakovec), Čakovec, 

Buzovečka 37,  
- zamjenik Mavrin Žanina, Matije Gupca 16, Novo Selo Rok 

 
4. KRIŠTOFIĆ HRVOJE (Udruga mladih za promicanje kulturne i ekološke svijesti 

mladih „3FF“), Čakovec, T. Ujevića 9,  
- zamjenik Levačić Neven, T. Ujevića 10, Čakovec 

 
5. KRNJOUL FRANKA (Ekonomska i trgovačka škola Čakovec), Čakovec, Katarine 

Zrinski 4,  
- zamjenik Pintarić Anda, S. S. Kranjčevića 2, Čakovec 

 
6. MESARIĆ IVANA (Forum mladih SDP-a, Gradska organizacija Čakovec), Čakovec, 

Preloška 133,  
- zamjenik Ban Tifani, Preloška 97, Čakovec 

 
7. MIRI TIHANA (Studentski zbor Međimurskog veleučilišta u Čakovcu), Čakovec, L. 

Bezeredija 53,  
- zamjenik Siladi Karlo, K. Racina 10, Čakovec 

 
8. VABEC DINO (Vijeće učenika Tehničke škole), Savska Ves, Radnička 120,  

- zamjenik Gunc Luka, M. Kovača 34, Mihovljan 
 

9. VIDOVIĆ JURICA (Forum mladih SDP-a, Gradska organizacija Čakovec), Čakovec, 
Putjane 36,  
- zamjenik Drk Iva, F. Pintarića 4, Čakovec 

 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 15:17 sati. 
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Predsjednik Gradskog vijeća najavio je sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. 
 
 
KLASA: 021-05/15-01/201 
URBROJ: 2109/2-02-15-10 
Čakovec, 19. studenog 2015. 

 
 
 
     PROČELNICA                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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