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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 18. veljače 2016.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/16-01/54, URBROJ: 2109/2-02-16-01, od 11. 
veljače 2016., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su 
sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnice Maje Đurkin Međimurec koja je opravdala svoj 
izostanak, Sunčane Glavak čiji mandat miruje po sili zakona, Damira Matoteka i Brune 
Matoteka. 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. 

 
Damir Matotek priključio se sjednici pa je u vijećnici prisutno 18 vijećnika. 
 
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 – v. d. ravnateljica Branka Marciuš, odgojitelj i bivša ravnateljica Gordana 
Patarčec, mag. paed., Pučkog otvorenog učilišta - Mario Zamuda, dipl. uč., te zapovjednik 
JVP Čakovec - Mladen Kanižaj, dipl. ing. Sjednici je bila prisutna i direktorica trgovačkog 
društva: GKP Čakom d. o. o. - Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur. te predsjednik Savjeta 
Mladih Grada Čakovca – Jurica Vidović. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija 

i javnosti.  
 
Vijećnica Sunčana Glavak dostavila je obavijest o mirovanju mandata gradske 

vijećnice. Stoga se sastala Mandatna komisija pa je Predsjednik Gradskog vijeća zamolio 
predsjednicu Mandatne komisije Eminu Miri da pročita obavijest o mirovanju mandata 
vijećnice Sunčane Glavak. 

 
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 s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2015/2016. 
3. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za 2015/2016. 
4. Izvješće o radu GKP Čakom d.o.o. prema Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom 
5. Izvješće o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja 

odbačenog otpada na području Grada Čakovca 
 

Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbor za: 
- društvene djelatnosti 
- Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti 
- izbor i imenovanje 
- prostorno planiranje i zaštitu okoliša 
- financije i proračun 
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čija mišljenja su vijećnici dobili. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/15-01/201 URBROJ: 2109/2-02-15-10, od 
19. studenog 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 16. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen jednoglasno.  
 

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

 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 0 je bilo „protiv“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći 
 
 DNEVNI RED 

 
1. Donošenje Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju u 2015.: 

a. Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ 
b. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 
c. Centra za kulturu Čakovec 

2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec  
3. Davanje Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2015.  
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u 

Gradu Čakovcu za 2015. 
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec 
6. Davanje Suglasnosti na Izvještaj o ostvarenju Plana i Programa rada i financijskog 

poslovanja u 2015. Dječjeg vrtića Čakovec   
7. Donošenje Odluke o prestanku Dječjeg vrtića Čakovec 
8. Donošenje Odluke o imenovanju likvidatora Dječjeg vrtića Čakovec – u likvidaciji 
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića 

Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica  
10. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u: 

a)   Dječji vrtić Cipelica 

b) Dječji vrtić Cvrčak 
11. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za: 

a) Dječji vrtić Cipelica 
b) Dječji vrtić Cvrčak 

12. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2015. 
13. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna 

Grada Čakovca za 2015.  
14. Usvajanje Izvješća o: 

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

b. izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2015. 

c. provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2015.  
15. Donošenje Odluke o usvajanju Gradskog programa za mlade Grada Čakovca 2015. – 

2020.  
16. Donošenje Odluke o: 

a. donošenju IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada Čakovca  
b. izradi V. Izmjene i dopune GUP-a grada Čakovca  

17. Donošenje Odluke o donošenju UPU „Gospodarska zona Ivanovec“  
18. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU naselja Novo 

Selo Rok  
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19. Donošenje Odluke o izradi II. izmjene i dopune UPU – Martane Čakovec – zona Male 
privrede (materijal će biti dostavljen na sjednicu) 

20. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika  
21. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2015.  
22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Savjetu mladih Grada Čakovca  
23. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada 

Čakovca i Grada Szigetvara  
24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju Smjernica za 

utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja 
ustanova Grada Čakovca  

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:10 sati. 
 
Predrag Kočila postavio je četiri pitanja: 
Prvo: Može li se popraviti rasvjeta na raskrižju kod stadiona u Globetki, gdje od šest 
postavljenih svjetiljki svijetli samo jedna?  
Drugo: Da li postoji mogućnost da se na raskrižju kod „Đurkina“ i „Lesnine“ napravi semafor, 
jer pješaci imaju problema s prelaskom ceste? 
Treće: Skupina poduzetnika poslala je 20.12.2013. upit Gradu u kojem izražavaju svoje 
nezadovoljstvo, jer su za vrijeme proslava Grada Čakovca zapostavljeni, prvenstveno zbog 
ne postavljanja štandova, pa tako nemaju posjetitelje. Hoće li se tu nešto promijeniti?    
 
Sjednici se priključio vijećnik Bruno Matotek pa je u vijećnici prisutno 19 vijećnika. 
 
Četvrto: Da li može dobiti podatke iz Upravnog odjela za financiranje o tome koliko je 
novaca, u razdoblju od 1. 1. 2013. do 1. 1. 2016. prikupljeno od mještana Mjesnog odbora 
Mihovljan u gradski proračun i koliko je tog novca utrošeno u Mjesni odbor Mihovljan i to iz 
stavke poreza i prireza.   
  
Mario Medved odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Prošle godine sklopljen je ugovor Hrvatskih cesta s projektantskom kućom 
koja projektira rekonstrukciju tog raskrižja. Projekti su pri kraju i to bi moglo biti realizirano u 
svibnju ili lipnju ove godine.  
Na drugo pitanje: Raskrižje je nominirano prema Hrvatskim cestama pa će se time povećati 
sigurnosti sudionika u prometu.     
Na treće pitanje: O tome se raspravljalo na Turističkom vijeću. Čakovec je premali grad da 
ima dvije bine za vrijeme velikih manifestacija. Pokušavamo pronaći bolje modele.  
 
Lidija Jaklin odgovorila je na četvrto pitanje: Takve podatke nije moguće dati, jer se novac 
od poreza i prireza građana Grada Čakovca slijeva u državnu riznicu iz koje se prazni po 
pripadajućem postotku. Grad Čakovec iz države dobiva svoj postotak u porezu, ali iz toga 
nije moguće utvrditi koliko pripada kojem naselju s područja Grada Čakovca.  
 
Stjepan Kovač priključio se odgovoru te rekao da će se za razdoblje od 01.01.2013. do 
01.01.2016. utvrditi koliko je novaca dano na račun mjesnog odbora i za investicije u 
Mihovljanu. Napravite će se izračuni prema broju stanovnika i usporedbe s drugim mjesnim 
odborima.  
 
Andreja Marić postavila je dva pitanja: 
Prvo: Zašto su tako jaka svijetla od katadioptera u Zrinsko-Frankopanskoj ulici u Čakovcu? 
Drugo: S obzirom da neke ulice u Gradu nisu osvijetljene u večernjim satima i predstavljaju 
problem ne samo vozačima, nego i pješacima, može li se tu nešto učiniti (ulica od Galerije 
Sjever od bazena, okomita ulica prema Baptističkoj crkvi...)   
 
Mario Medved odgovorio je: 
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Na prvo pitanje: Katadiopteri su napravljeni prema svim pravilnima. Imaju EU certifikate. Nije 
mu jasno što to smeta vozačima. Ako je razlog to što moraju stati, pa to je i osnovna intencija 
ugradnje katadioptera! Cilj im je čuvanje pješaka. 
Na drugo pitanje: Što se tiče rasvjete, provjerit će se s HEP-om. 
 
Lana Remar postavila je pitanje: Da li Grad Čakovec planira pripremiti odrađivanje korisnika 
zajamčene minimalne naknade koji moraju istu mjesečno odraditi određeni broj sati prema 
Zakonu o socijalnoj skrbi? 
 
David Vugrinec odgovorio je da je Grad upoznat s problemom. U proljeće se namjeravaju 
organizirati akcije. Rade se planovi sa predsjednikom Vijeća romske nacionalne manjine.  
 
Emina Miri postavila je pitanje: Kada će Gradskom vijeću biti dostavljen popis o 
sufinanciranju udruga?  
  
Romano Bogdan odgovorio je da će najvjerojatnije idućeg tjedna biti potpisivanje ugovora. 
 
Nenad Hranilović postavio je pitanje vezano uz aglomeraciju te ga interesira kakav je omjer 
financiranja rekonstrukcije ceste na području na kojem se vrši ta investicija te ukoliko to ide 
isključivo na teret Grada Čakovca, da li postoji mogućnost da se to sufinancira iz EU 
fondova?   
 
Mario Medved odgovorio je da je udio Grada Čakovca u tom projektu 7%, ali u to spada 
samo sanacija iskopa. Sve su ceste stavljene u proračun, pa će se financiranje izvršiti iz 
proračuna. Ukoliko se otvori bilo kakav fond za sufinanciranje istog naravno da će se ta 
sredstva potraživati.  
 
Marijana Fabić – Rusak postavila je dva pitanja: 
Prvo: Na koji način će se riješiti parkiralište u Vukovarskoj ulici na lokaciji gdje se gradi nova 
zgrada?  
Drugo: Da li se planira na području tržnice osigurati prostor za prodaju proizvoda naših OPG-
ova i da li se planira o tome razgovarati sa trgovačkim lancima na području Grada Čakovca?  
 
Dražen Barić odgovorio je na prvo pitanje te naveo da je to parkiralište u privatnom 
vlasništvu i po projektnoj dokumentaciji vidljivo je da će biti dovoljno parkirališta. Što se tiče 
lijevog dijela, koje je u vlasništvu Grada, izradit će se projektna dokumentacija do kraja ove 
godine.   
 
Stjepan Kovač priključio se odgovoru na prvo pitanje te istaknuo da zgrada ima podzemnu 
garažu.   
Na drugo pitanje odgovorio je da je prošle godine za Dan Grada Čakovca, sa bivšim 
ministrom Jakovinom otvorio eko tržnicu sa prodajom OPG proizvoda. Isto tako oformljen je 
Savjet za zdravi Čakovec, koji radi na zdravim jelovnicima za naše škole i vrtiće, s kojima 
ćemo povezati OPG-ove. Dodao je, da što se tiče tržnice postoje dva plana: Jedan je 
natkrivanje postojeće (vrijednost projekta 2,5 milijuna kuna), a drugi, aktualniji, je ideja 
investitora koji je kupio bivši MTČ, da u sklopu tog prostora izgradi natkrivenu tržnicu. Čeka 
se njegova ponuda.  
 
Dražen Blažeka postavio je tri pitanja: 
Prvo: S obzirom na inspekcijski nalaz od listopada 2014., kad će se ulica I. G. Kovačića u 
Čakovcu vratiti u prvobitno stanje?  
Drugo: Što je sa rekonstrukcijom nadvožnjaka?     
Treće: Kako je moguće da stanari jedne od stambenih zgrada koji su preko GP Stanorad-a 
d.o.o. ušli u energetsku obnovu zgrade plaćaju vanjsku stolariju 40% više od realne tržišne 
cijene? Slična je situacija i sa izradom projektne dokumentacije. Koje su to tri firme dale 
ponudu za sanaciju, odakle su bile te tri firme? 
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Stjepan Kovač odgovorio je na prvo pitanje da će se današnjim IV Izmjenama i dopunama 
GUP-a riješiti ulica I. G. Kovačića.  
 
Mario Medved odgovorio je na drugo pitanje da je prva faza rekonstrukcije nadvožnjaka, 
sanacija hidroizolacije (od Nacionalnog programa tražili smo 2 milijuna kuna, a 2,5 milijuna 
kuna je planirano Proračunom za 2016.) Promijenila se vlast pa se nada da će to biti 
realizirano. Što se tiče druge faze, nadvožnjak je prijavljen i prema EU fondu natječajem 
Ministarstva prometa.   
 
Stjepan Kovač priključio se odgovoru te je naveo da je jedno od predizbornih obećanja 
gospodina ministra Horvata bila i sanacija nadvožnjaka.  
 
Đuro Bel postavio je tri pitanja: 
Prvo: Da li je istina da su u Istarskom naselju kanalizacijske cijevi koje su izmijenjene iste 
debljine kao i one ranije, jer ako jesu, problem nije riješen?  
Drugo: Može li se nešto učiniti da se kućice koje se prigodom proslava postavljaju pred ulaz 
u robnu kuću pa tako ometaju ulaz kupaca, postave na neko drugo mjesto? 
Treće: Da li je moguće da se uplatnice Međimurje-plina d.o.o. plaćaju na blagajni GKP 
Čakom-a, u centru grada?  
 
Mario Medved odgovorio je na prvo pitanje da će se izvršiti provjera u Međimurskim vodama 
d.o.o.  
 
Dražen Barić odgovorio je na drugo pitanje da će se kućice nastojati preseliti.  
 
Nenad Hranilović odgovorio je na treće pitanje te rekao da se razmišlja o otvorenju vlastite 
blagajne Međimurje-plina d.o.o. u centru grada.    
 
Krunoslav Bedi postavio je dva pitanja: 
Prvo: Koliko je opomena izdano i koliko kazni izrečeno ove zime vlasnicima privatnih kuća 
koji prilikom padanja snijega nisu očistili nogostupe ispred svojih kuća? 
Drugo: Zbog čega je dozvoljeno poskupljenje usluge odvoza otpada?  
 
Dražen Barić odgovorio je na prvo pitanje da su svim vlasnicima koji ispred svoje kuće nisu 
počistili snijeg poslane opomene. Kazne nisu izricane. 
 
Snježana Tkalčec Aviroivić odgovorila je na drugo pitanje da do poskupljenja na području 
Grada Čakovca, nije došlo.   
 
Josip Varga pohvalio je rješenje parkirališta u ulici I. G. Kovačića, jer ono odgovara 
građanima naselja sjeverno od Čakovca. Isto tako očitovao se na rekonstrukciju nadvožnjaka 
ističući da je prioritet ove Vlade ulaganje u jug Hrvatske.  
 
Nakon kratke rasprave između predsjednika Gradskog vijeća te vijećnika Predraga Kočile i 
Dražena Blažeke, oko toga da vijećnik Josip Varga nije postavio pitanje, već dao određene 
konstatacije, nastavljen je aktualni sat. 
 
Mirjana Bistrović postavila je dva pitanja:  
Prvo: Kada će se pristupiti sanaciji parkirališta kod solitera, s obzirom da se kod škole ne 
može parkirati?   
Drugo: Kakva je antena postavljena u ulici I. pl. Zajca 11, tko ju je postavio i čemu ona služi?  
 
Dražen Barić odgovorio je na prvo i drugo pitanje da će se izvršiti uvid na terenu, doznati o 
čemu se radi i dati o tome informacija na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.  
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Predrag Kočila postavio je pitanje gradonačelniku da li je primijetio podatak iz jučerašnjih 
medija o tome koliko lokalni političari troše na reprezentaciju te da li zna na kojem je on 
mjestu? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da nema taj podatak. 
 
Nakon upita predsjednika Gradskog vijeća, vijećnik Dražen Blažeka očitovao se da je on 
zamjenik predsjednice Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a i HDS-a. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 13:05 minuta. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 19 vijećnika. 
 
 
Točka 1. a. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju Knjižnice „Nikola 
Zrinski Čakovec“ u 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Krunoslav Bedi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o 
poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ u 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju 
Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ u 2015. donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 1. b. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog 
učilišta Čakovec u 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Krunoslav Bedi, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Mario Zamuda, 
Đuro Bel. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Pučkog 
otvorenog učilišta Čakovec u 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o posovanju 
Pučkog otvorenog učilišta Čakovec u 2015. donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 1. c. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju Centra za kulturu 
Čakovec u 2015. 
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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 usvajanju Izvješća o 
poslovanju Centra za kulturu Čakovec u 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju 
Centra za kulturu Čakovec u 2015. donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio Dražen Blažeka. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja 
Centra za kulturu Čakovec. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju ravnatelja Centra 
za kulturu Čakovec donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 3. Davanje Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Josip Varga, Predrag Kočila, Đuro Bel, 
zapovjednik JVP-a Čakovec Mladen Kanižaj. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Prethodnu suglasnost na Izvješće o radu 
JVP Čakovec za 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na Izvješće o radu 
JVP Čakovec za 2015. dana jednoglasno. 
 
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od 
požara u Gradu Čakovcu za 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a 
Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 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 2015.  donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju JVP 
Čakovec 
 
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 prihvaćanju Dodatka II 
Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prihvaćanju Dodatka II 
Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 6. Davanje Suglasnosti na Izvještaj o ostvarenju Plana i Programa rada i 
financijskog poslovanja u 2015. Dječjeg vrtića Čakovec. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Gordana Patarčec, Marijana 
Fabić-Rusak. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Suglasnosti na Izvještaj o 
ostvarenju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja u 2015. Dječjeg vrtića Čakovec. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na Izvještaj o ostvarenju 
Plana i Programa rada i financijskog poslovanja u 2015. Dječjeg vrtića Čakovec dana 
većinom glasova. 
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o prestanku Dječjeg vrtića Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 



9 

 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prestanku Dječjeg vrtića 
Čakovec. 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prestanku Dječjeg vrtića 
Čakovec donesena većinom glasova. 
 
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o imenovanju likvidatora Dječjeg vrtića Čakovec – u 
likvidaciji 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Dragica Kemeter. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju likvidatora 
Dječjeg vrtića Čakovec – u likvidaciji. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju likvidatora Dječjeg 
vrtića Čakovec – u likvidaciji donesena većinom glasova. 
 
 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma između Grada Čakovca, Dječjeg 
vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica.  
 
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 prihvaćanju Sporazuma 
između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića 
Cipelica  
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prihvaćanju Sporazuma između 
Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica 
donesena većinom glasova. 
 
 
 
Točka 10. a. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 
djece u Dječji vrtić Cipelica. 
 
Točka 10. b. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 
djece u Dječji vrtić Cvrčak. 
 
Raspravu koja je spojena za točke 10. a i 10. b, otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Dragica Kemeter, Josip Varga, Gordana 
Patarčec, Bruno Matotek, Stjepan Kovač, Predrag Kočila, Đuro Bel. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu 
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u: 

a) Dječji vrtić Cipelica 
b) Dječji vrtić Cvrčak 

 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Pravilnici o uvjetima i načinu 
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u: 

a) Dječji vrtić Cipelica 
b) Dječji vrtić Cvrčak 

doneseni jednoglasno. 
 
 
Točka 11. a. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić 
Cipelica 
 
Točka 11. b. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak 
 
Raspravu koja je spojena za točke 11. a i 11. b, otvara predsjednik Gradskog vijeća.  
 
U raspravi su sudjelovali: Marijana Fabić Rusak, Nenad Hranilović, Stjepan Kovač, Jurica 
Horvat, Đuro Bel, Josip Požaj, Dragutin Bajsić, Dražen Blažeka, Bruno Matotek, Josip Varga, 
Andreja Marić, Miroslav Novak. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o visini ekonomske cijene 
usluge za: 

a) Dječji vrtić Cipelica 
b) Dječji vrtić Cvrčak 

 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluke o visini ekonomske cijene 
usluge za: 

a) Dječji vrtić Cipelica 
b) Dječji vrtić Cvrčak 

 donesene većinom glasova. 
 
 
 
Točka 12. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 
2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Damir Matotek u ime Kluba vijećnika SDP i MDS, Dražen Blažeka 
kao zamjenik predsjednika Kluba vijećnika HDZ, HSLS i HDS, Stjepan Kovač, Nenad 
Hranilović u ime Kluba HNS-a, Dragutin Bajsić u ime Kluba HSU, Đuro Bel, Marijana Fabić-
Rusak, Nenad Hranilović, Predrag Kočila, Miroslav Novak, Emina Miri, David Vugrinec, 
Rajko Bulat, Josip Varga, Krunoslav Bedi, Mario Medved. 
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U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Čakovca za 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Grada Čakovca za 2015. donesen većinom glasova. 
 
 
 
Točka 13. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 
Proračuna 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 utvrđivanju i raspodjeli 
rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 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 2015. donesena većinom 
glasova. 
 
 
 
Točka 14. a. Usvajanje izvješća  o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture 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 Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015. usvojeno 
većinom glasova. 
 
 
 
Točka 14. b. Usvajanje izvješća  o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015. usvojeno većinom 
glasova. 
 
 
 
Točka 14. c. Usvajanje izvješća  o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada 
Čakovca za 2015. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Ivica Pongrac, Miroslav Novak, Đuro Bel, Predrag 
Kočila, Krunoslav Bedi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Grada Čakovca za 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće  o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Grada Čakovca za 2015. usvojeno jednoglasno. 
 
 
 
Točka 15. Donošenje Odluke o usvajanju Gradskog programa za mlade Grada 
Čakovca 2015. – 2020. 
 
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 usvajanju Gradskog 
programa za mlade Grada Čakovca 2015. – 2020. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Gradskog programa 
za mlade Grada Čakovca 2015. – 2020. donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 16. a. Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada 
Čakovca. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Ninoslav Šipoš, Đuro Bel. 
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U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i 
dopuna GUP-a grada Čakovca 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna 
GUP-a grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 16. b. Donošenje Odluke o izradi V. Izmjene i dopune GUP-a grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Ninoslav Šipoš, Stjepan Kovač. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izradi V. Izmjene i 
dopune GUP-a grada Čakovca 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi V. izmjene i dopune GUP-
a grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 17. Donošenje Odluke o donošenju UPU „Gospodarska zona Ivanovec“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Ninoslav Šipoš, Oliver Ilić, Đuro 
Bel, Bruno Matotek.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju UPU 
„Gospodarska zona Ivanovec“ 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju UPU „Gospodarska 
zona Ivanovec“ donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 18. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU naselja 
Novo Selo Rok 
 
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 dopuni Odluke o izradi II. 
Izmjena i dopuna UPU naselja Novo Selo Rok 
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 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopuni Odluke o izradi II. 
Izmjena i dopuna UPU naselja Novo Selo Rok donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 19. Donošenje Odluke o izradi II. izmjene i dopune UPU – Martane Čakovec – 
zona Male privrede 
 
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 izradi II. izmjene i 
dopune UPU – Martane Čakovec – zona Male privrede 
 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bila „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi II. izmjene i dopune UPU 
– Martane Čakovec – zona Male privrede donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 20. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu 
gradonačelnika 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Krunoslav Bedi, Ninoslav Šipoš. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg 
izvješća o radu gradonačelnika 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Polugodišnjeg 
izvješća o radu gradonačelnika donesena većinom glasova. 
 
 
 
Točka 21. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih 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 Izvješće o radu Savjeta mladih 2015. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o radu Savjeta mladih za 2015. 
usvojeno jednoglasno. 
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Točka 22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Savjetu mladih 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o Savjetu mladih 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o Savjetu mladih donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 23. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između 
Grada Čakovca i Grada Szigetvara  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Stjepan Kovač, Predrag Kočila. 
 
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 Grada Szigetvara 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 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 Grada Szigetvara donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju 
Smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada 
Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Krunoslav Bedi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o određivanju Smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u 
vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o određivanju Smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u 
vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca donesena 
jednoglasno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 16:00 sati. 
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Predsjednik Gradskog vijeća najavio je sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. 
 
KLASA: 021-05/16-01/54 
URBROJ: 2109/2-02-16-20 
Čakovec, 18. veljače 2016. 

 
 
 
     PROČELNICA                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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


