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

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/16-01/115, URBROJ: 2109/2-02-16-01, od 06. 
svibnja 2016., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su 
sjednici nazočni svi vijećnici, osim Brune Matoteka koji će zakasniti. Prisutan je 
gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. Zamjenici gradonačelnika Mario Medved 
bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan priključiti će se sjednici. Prisutni su 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, 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 v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak - Lidija Varošanec, mag. 

edukacijske rehabilitacije i v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Cipelica – Gordana Šoltić Siladi, 
odg. predškolske djece. Sjednici je bila prisutna i direktorica GKP Čakom d. o. o. - Snježana 
Tkalčec Avirović, mag. iur., direktorica Čakre – Damira Vresk, mag. iur., direktor Stanorada 
d.o.o. – Velimir Mađarić, dipl. ing., direktor Međimurskih voda d.o.o. – Vladimir Topolnjak, 
dipl. ing., v.d. direktora Menea - Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf. te voditelj Odsjeka za 
imovinsko pravne poslove Mirko Jurišić, mag. iur. Sjednici su prisutni članovi Savjeta mladih. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija 

i javnosti.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da Gradsko vijeće ima kvorum.  
 

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

1. Izvod iz zapisnika s 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Odgovore na vijećnička pitanja 
3. Analizu vezanu uz raspravu o polaznicima iz vanjskih Općina/Gradova u 

predškolskim ustanovama kojima je osnivač Grad Čakovec 
4. Program rada i financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2016. 
5. Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2015. 

 
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 

čija mišljenja su vijećnici dobili. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/16-01/54, URBROJ: 2109/2-02-16-20 od 
18. veljače 2016. 
 

„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 je bilo „suzdržanih“, 0 je bilo „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika s 17. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen jednoglasno.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 17. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
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„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 je bilo „suzdržanih“, 0 je bilo „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći 

 
 DNEVNI RED 

 
1. Verifikacija mandata vijećnika  
2. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi V. izmjene i dopune Generalnog 

urbanističkog plana Grada Čakovca  
3. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

naselja Novo Selo Rok  
4. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

područja oko Policijske uprave u Čakovcu 
5. Donošenje Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente Grada 

Čakovca za razdoblje od 2016-2020.  
6. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Grada 

Čakovca - SEAP-a (Sustainable Energy Action Plans)  
7. Davanje Suglasnosti na davanje novčanih sredstava Proračuna Grada Čakovca u 

oročeni depozit  
8. Donošenje Odluke o zaduživanju  
9. Donošenje Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca  
10. Donošenje Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca 

u predškolskim ustanovama 
11. Davanje Prethodne suglasnosti na: 

a. Statut Dječjeg vrtića Cvrčak 
b. Statut Dječjeg vrtića Cipelica  

12. Davanje Prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada:  
a. Dječjeg vrtića Cvrčak  
b. Dječjeg vrtića Cipelica  

13. Davanje Suglasnosti na: 
a. Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak 
b. Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica 

14. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o početku likvidacije Dječjeg vrtića Čakovec u 
likvidaciji  

15. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016.  
16. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2016.  
17. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:  

a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području 
za razdoblje od 1.1. do 31.12.2015. i  

b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na 
području Grada Čakovca od 1. 1. do 31.12.2015. 

18. Donošenje Odluke o usvajanju teksta nacrta ugovora i davanju ovlasti gradonačelniku 
Grada Čakovca na potpisivanje ugovora o upravljanju nekretninama sa GKP Čakom 
d.o.o. i GP Ekom d.o.o.  

19. Donošenje Odluke o prenamjeni kreditnih sredstava i povjeravanju nabave za 4 
teretna komunalna vozila 

20. Donošenje Odluke o preoblikovanju NK „Međimurje“ 
21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada 

Čakovca  
22. Donošenje Odluke o izmjenama: 

a. i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
b. i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja 
c. Odluke o upravljanju grobljem  
d. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
e. i dopunama Odluke o zelenim površinama 
f. i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila 
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g. Odluke o komunalnom redu 
h. Oduke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina 
i. i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama  
j. Odluke o držanju stoke i peradi 

23. Donošenje Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na 
području Grada Čakovca 

24. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca 
25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam  
26. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

grada Čakovca za vremensko razdoblje od 1.1.2016. do 31.12.2019. 
27. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Grada Čakovca  
28. Davanje Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj „Izgradnja i 

opremanje sportskog doma u Ivanovcu“ 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:12 sati. 
 
Andreja Marić apelirala je na nesavjesne vozače koji se parkiraju na prilazu osnovnim 
školama pogotovo kod I. Osnovne škole u Čakovcu te time ugrožavaju djecu. Predlaže da se 
tamo postave nadzorne kamere ili policajci te moli građane da se ne parkiranju na tim 
lokacijama.  
Zatim je postavila pitanje kada i kako se planira saniranje cesta nakon aglomeracije? 
 
Stjepan Kovač složio se sa apelom vijećnice. Prometni redari kontroliraju nesavjesne 
vozače.  
Zatim je odgovorio na pitanje da će se pristupiti sanaciji cesta nakon dviju aglomeracija na 
području Grada Čakovca. U Dravskom bazenu radi se o 16 milijuna kuna, od čega je 8 iz 
gradskog Proračuna, a u Istarskom naselju 5 milijuna kuna iz gradskog Proračuna (13 
milijuna kuna za sanaciju cesta ide iz Proračuna, a za 8 milijuna kuna predlažemo 
zaduživanje.  
 
Maja Đurkin Međimurec pohvalila je sve projekte i radove koji su pokrenuti u Gradu.  
Zatim je postavila pitanje, u kojoj je fazi izgradnja sjeverne obilaznice?  
Potom je postavila pitanja: Zašto je Grad dozvolio deponiranje cijevi, kemijskog WC-a i 
radnih strojeva kod ulica dr. Vlatka Mačeka i Zinke Kunc, kod Trnave, uz samo gradilište s 
obzirom na opasnost koje predstavljaju, da li smo deponiranje cijevi dali uz određenu 
naknadu, kolika je, u što će biti uložena sredstva iz te naknade, zašto je taj radni pojas tako 
velik i koji je rok završetka radova?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na pitanje u vezi sjeverne obilaznice: Sjeverna obilaznica kao višemilijunski projekt u fazi je 
projektiranja. Ove godine bi se trebao, prema projektu Hrvatskih cesta, počeo raditi rotor 
prema Savskoj Vesi. Slijedi rotor kod križanja za Ivanovec. Vjeruje da će se sve predviđene 
radnje odvijati po planu. 
Na preostala pitanja: Obveza je izvođača da po završetku radova sve uredi. Detaljnije 
informacije o tome vijećnica će dobiti u pisanom obliku.  
 
Predrag Kočila postavio je šest pitanja: 
Prvo: Zašto Grad Čakovec ne napravi dobar projektat za asfaltiranje svih cesta jer se 
ponavljaju greške koje su se dogodile u Športskoj ulici u Mihovljanu, a greške znače dodatne 
troškove?   
Drugo: Zašto još uvijek nije popravljena rasvjeta kod stadiona? 
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Treće pitanje postavio je predsjedniku Gradskog vijeća: Zašto nije dočekao Predsjednicu RH 
koja je nedavno posjetila Čakovec? 
Četvrto: S obzirom da u opisu poslova GP Stanorada stoji da mogu napraviti aplikaciju e-
Redar, zbog čega je tu aplikaciju napravila privatna tvrtka, a ne GP Stanorad i koji su 
rezultati toga?  
Peto: Tko je dao dozvolu, na koji rok i pod kojim uvjetima za izradu mosta prema Starom 
gradu u Čakovcu? 
 
Sjednici se priključio pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Dražen Barić.  
 
Šesto: Javila mu se građanka Ana Murković iz Slavka Kolara 69, koja se žali da se kraj nje 
loži s lož uljem, da se ne održava trava, da se koriste štetne otpadne tvari koje vjetar nosi u 
njezinu kuću pa pita što će se učiniti?  
Sedmo: Kakvo ćete radno mjesto izmisliti za gospodina Svetu Drakulića kojeg ste zaposlili?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je:  
Na prvo pitanje: Grad Čakovec ne bavi se projektiranjem, već se za to koriste vanjski 
suradnici. Tako je aglomeracija međunarodni projekat te je bio otvoren natječaj na kojeg su 
se javljali projektanti. O tome se rade studije. Uz sve to poštujemo volju građana i propise.  
Na drugo pitanje: Rasvjeta kod stadiona je u Planu i projektu Hrvatskih cesta. Kompletna 
obnova od 1,5 milijuna kuna ide na trošak Hrvatskih cesta.  
Na četvrto pitanje: GP Stanorad d.o.o. nema zaposlenike koji bi razvijali softverska rješenja 
te je stoga uzeta vanjska suradnja. Grad to ništa nije morao platiti, jer smo rješenja dobili na 
probu od tri mjeseca, a hoćemo li to zadržati i po kojoj cijeni, odlučit ćemo naknadno.  
Na peto pitanje odgovorio je da nije protiv mosta u Starom gradu. 
Na sedmo pitanje: Gospodin Svetislav Drakulić zaposlen je u Gradu kao zamjena za 
porodiljni. Javio se na natječaj, bio je jedini kandidat te je na zamjeni dok se kolegica ne 
vrati.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća odgovorio je na treće pitanje: Da je pozvan od strane 
Međimurske županije kao domaćina, došao bi na susret sa Predsjednicom RH. Pozvan je na 
svečanu sjednicu Županijske skupštine, kojoj je prisustvovao. 
 
Dražen Barić odgovorio je na šesto pitanje navodeći da je služba nekoliko puta razgovarala 
s s gospođom Murković te je upućena na inspekcijske službe, jer njezini problemi nisu u 
nadležnosti komunalnog i prometnog redarstva.  
 
Krunoslav Bedi na početku je pohvalio gradske službe zbog jako dobre suradnje od 
početka mandata.   
Zatim je postavio sljedeća pitanja: 
Prvo: Koliki je opseg šteta na području Grada Čakovca od nedavne elementarne nepogode – 
mraza te u kojem roku će se šteta nadoknaditi? 
Drugo: Hoće li plin za kućanstva pojeftiniti za 15% s obzirom da Međimurje plin ima dobit od 
10,7 milijuna kuna te gdje su tu građani u odnosu na zadovoljne monopoliste? Što se događa 
u Nadzornom odboru Međimurje plina? 
Treće: Po kojim kriterijima je odabrana, po mojem web stranica, a po vašem aplikacija e-
Redar, na testirano razdoblje od tri mjeseca?  
Četvrto: Kada će se riješiti pitanje repetitora u Poljskoj ulici?   
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Do sada je prijavljena šteta od 8 i pol milijuna kuna, ali procedura je u toku.   
Na treće pitanje: Pod pojmom testiranje misli se na praćenje građana kako će prihvatiti tu 
aplikaciju, a ne na poligon za testiranje nečijih programa. To je besplatna aplikacija koja je u 
fazi praćenja prihvata od strane građana.   
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Na četvrto pitanje: Što se tiče Poljske ulice repetitor je na području Općine Strahoninec, a ne 
Grada Čakovca, pa je za odgovor nadležan načelnik Općine Strahoninec, no unatoč tome s 
njim je razgovarao i on veli da je sve regularno i da se tu ništa ne može napraviti. Primit će 
građane Poljske i razgovarati s njima.    
 
Nenad Hranilović odgovorio je na drugo pitanje, da je dobit rezultat uspješne prodaje 
odnosno opskrbe plinom van Međimurske županije, gdje Međimurje plin opskrbljuje preko 
800 obračunskih mjernih mjesta. Dobit Međimurje plina zapravo je dobit njegovih suvlasnika, 
među koje spada i Grad Čakovec, koji je na taj način od Međimurje plina dobio 1.200.000,00 
kuna. Cijene plina za tarifni model 1 odnosno 2 koji je najčešći za kućanstvo, snižene su za 
19%. Nadzorni odbor Međimurje plina nije izabran na Skupštini Međimurje plina, jer se jedna 
grupa općina nije uspjela dogovoriti oko svojeg predstavnika u Nadzornom odboru.  
 
Mirjana Bistrović postavila je pitanje, da li će se u ulici Vatroslava Lisinskog gdje je 
zatvorena jedna trgovina, otvoriti socijalni dućan? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da Grad Čakovec radi na otvaranju socijalnog dućana, ali nije 
upoznat s time hoće li to biti na toj lokaciji.   
 
Ninoslav Šipoš priključio se odgovoru te naveo da se radi o zamijeni nekretnina sa 
Čakovečkim mlinovima te to više neće biti dućan, nego prostor Crvenog križa. 
 
Marijana Fabić Rusak postavila je dva pitanja:  
Prvo: Da li je riješen problem prometne regulacije poljoprivrednika u Novom Selu Rok? 
Drugo: S obzirom da je Institut za javne financije objavio rang listu gradova u vezi povučenih 
sredstava iz EU i među prvih 10 nije Grad Čakovec, zanima je koji je iznos sredstava koji je 
Grad Čakovec povukao iz EU fondova, koji su to fondovi, da li je problem u ljudskim 
potencijalima ili ljudskim resursima? Moli pisani odgovor. 
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Zaprimljena je peticija mještana te ulice. Rješenje je u proširenju jednog 
poljskog puta te je tako poljoprivrednicima omogućen alternativni pravac. Mještani Novog 
Sela Rok se ne bune na alternativni pravac.  
Na drugo pitanje: Grad Čakovec ima projekat EU od 273 milijuna kuna za aglomeraciju (80% 
plaća EU). Projekt Four Towers turističke zajednice financirao je Porcijunkulovo i druge 
manifestacije. Za energetsku učinkovitost dobili smo 800.000 kuna. Ostalo ćete dobiti u  
pisanom obliku od direktorice Čakre.  
 
Josip Požgaj zamolio je vijećnika Kočilu da njegova pitanja sa aktualnog sata ne prezentira 
u novinama kao svoja.   
 
Đuro Bel postavio je šest pitanja: 
Prvo: Da li je moguće da materijale za sjednice Gradskog vijeća dobije u pisanom obliku s 
obzirom da je vratio tablet?  
Drugo: Da li se kod radova na kanalizacijskom sustavu u Istarskoj postavljaju isti profili cijevi 
kao što su bili do sad?  
Treće: Koliki su stvarni troškovi putovanja gradonačelnikove delegacije?  
Četvrto: Da li će se maknuti kućice kod Međimurke? 
Peto: Zašto imamo na udaljenosti od 500 metara čak tri dječja igrališta (kod parka i u parku 
te kod Doma umirovljenika), a što je sa Sajmištem?  
Šesto: Zašto vijećnici nisu dobili karte za zadnju večer majskog muzičkog memorijala Josip 
Štolcer Slavenski? 
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Jurica Horvat odgovorio je na prvo pitanje da se klubu vijećnika daje jedan pisani komplet 
materijala te je zamolio vijećnika da se obrati svojem Klubu vijećnika, ali je isto tako naveo 
da će sa vijećnikom osobno razgovarati.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na treće pitanje: U opis poslova gradonačelnika spadaju i protokolarne obaveze te dodao da 
si ne isplaćuje ni inozemne ni tuzemne dnevnice, niti pak putne troškove. Troškove vezane 
za broj ljudi na putovanju dostaviti će. 
Na peto pitanje: Igralište na Sajmištu ćemo obnoviti i dodati nova igrala. Isto će biti učinjeno i 
na Trgu Ivana Pavla te na nekim drugim lokacijama.  
Na šesto: Danas je zatvaranje Majskog muzičkog memorijala te možete sa mnom na 
koncert. 
 
Mario Medved odgovorio je na drugo pitanje: Profil cijevi projektiran je tako da zadovoljava 
normalan protok kanalizacije prema broju priključenih jedinica odnosno obiteljskih kuća. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 13:20 sati. 
 
Dražen Blažeka dao je primjedbu glede dužine odgovora na vijećničko pitanje.  
 
 
 
Točka 1. Verifikacija mandata vijećnika 
 
Predsjednica Mandatne komisije Emina Miri pročitala je Odluku o početku mirovanja 
vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika u 
Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi V. izmjene i dopune Generalnog 
urbanističkog plana Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi V. 
izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopuni Odluke o izradi V. 
izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja naselja Novo Selo Rok 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Ninoslav Šipoš. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok. 
 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 
područja oko Policijske uprave u Čakovcu  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Ninoslav Šipoš. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izradi II. Izmjene i 
dopune Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu. 
 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi II. Izmjene i dopune 
Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 5. Donošenje Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente 
Grada Čakovca za razdoblje od 2016-2020.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Ninoslav Šipoš, Stjepan Kovač, Dragica Kemeter, 
Tomislav Vrbanec.  
 
Sjednici se priključio vijećnik Bruno Matotek. 
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Srednjoročnog programa 
korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca za razdoblje od 2016-2020. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Srednjoročni program korištenja 
sredstava spomeničke rente Grada Čakovca za razdoblje od 2016-2020. donesen 
većinom glasova. 
 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja 
Grada Čakovca - SEAP-a (Sustainable Energy Action Plans)  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Krunoslav Bedi, Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, v.d. direktora 
Menee - Alen Višnjić, Đuro Bel. 
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U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Akcijskog 
plana održivog energetskog razvoja Grada Čakovca - SEAP-a (Sustainable Energy Action 
Plans). 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Akcijskog plana 
održivog energetskog razvoja Grada Čakovca - SEAP-a (Sustainable Energy Action 
Plans) donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 7. Davanje Suglasnosti na davanje novčanih sredstava Proračuna Grada 
Čakovca u oročeni depozit 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Đuro Bel. 
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Suglasnosti na davanje novčanih 
sredstava Proračuna Grada Čakovca u oročeni depozit. 
 
 „Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na davanje novčanih 
sredstava Proračuna Grada Čakovca u oročeni depozit dana jednoglasno. 
 
 
 
Točka 28. Davanje Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj „Izgradnja i 
opremanje sportskog doma u Ivanovcu“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Varga, direktorica Čakre - Damira Vresk, Đuro Bel. 
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Suglasnosti za provedbu ulaganja i 
prijavu na natječaj „Izgradnja i opremanje sportskog doma u Ivanovcu“. 
 
 „Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost za provedbu ulaganja i 
prijavu na natječaj „Izgradnja i opremanje sportskog doma u Ivanovcu“ dana 
jednoglasno. 
 
 
Točka 17. Donošenje Odluke o usvajanju: 
a) Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima 
naknade za razvoj na uslužnom području za razdoblje od 1.1. do 31.12.2015. 
b) Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima za 
izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1. 1. do 31.12.2015. 
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Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, direktor Međimurskih voda d.o.o. – Vladimir Topolnjak.  
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju: 

a) Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima 
naknade za razvoj na uslužnom području za razdoblje od 1.1. do 31.12.2015. 

b) Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima za 
izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1. 1. do 31.12.2015. 

 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 6 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju: 

a) Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim 
sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području za razdoblje od 1.1. do 
31.12.2015.  

b) Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim 
sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 
1. 1. do 31.12.2015. 

donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o zaduživanju 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Predrag Kočila, Đuro Bel, 
Krunoslav Bedi, Nenad Hranilović, Marijana Fabić Rusak, Tomislav Vrbanec, Emina Miri, 
Josip Varga, Damir Matotek u ime Kluba vijećnika SDP-a, Dražen Barić. 
 
Vijećnica Maja Đurkin Međimurec napustila je sjednicu. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o zaduživanju, uz dopunu 
članka 1. Odluke gdje će se navesti prometnice koje će se financirati iz kredita.  
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o zaduživanju donesena većinom 
glasova, uz dopunu u kojoj će se navesti prometnice koje će se financirati iz kredita.  
 
Predsjednik vijeća odredio je pauzu od 5 minuta. 
 
 
Točka 9. Donošenje Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Plana mreže predškolskih 
ustanova na području Grada Čakovca. 
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 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Plan mreže predškolskih ustanova na 
području Grada Čakovca donesen većinom glasova. 
 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada 
Čakovca u predškolskim ustanovama 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio vijećnik Dražen Blažeka. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o načinu sufinanciranja 
boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 3 su glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o načinu sufinanciranja boravka 
djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama donesena većinom 
glasova. 
 
 
Točka 11. a. Davanje Prethodne suglasnosti na: 

a) Statut Dječjeg vrtića Cvrčak  
b) Statut Dječjeg vrtića Cipelica 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća za točke 11. a i b. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti na Statut 
Dječjeg vrtića Cvrčak i Statut Dječjeg vrtića Cipelica. 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 3 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na Statut Dječjeg 
vrtića Cvrčak i Statut Dječjeg vrtića Cipelica dana većinom glasova. 
 
 
Točka 12. Davanje Prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada: 

a) Dječjeg vrtića Cvrčak  
b) Dječjeg vrtića Cipelica 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća za točke 12. a i b. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti na Pravilnik 
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak i Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 3 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na Pravilnik o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak i Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica dana većinom glasova.  
 
 
 
Točka 13. Davanje Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u 

a) Dječji vrtić Cvrčak  
b) Dječji vrtić Cipelica 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća za točke 13. a i b. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Suglasnosti na Pravilnik o upisima 
i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak i Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u 
Dječji vrtić Cipelica. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 3 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na Pravilnik o upisima i 
mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak i Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece 
u Dječji vrtić Cipelica dana većinom glasova. 
 
 
Točka 14. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o početku likvidacije Dječjeg vrtića 
Čakovec u likvidaciji 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o 
početku likvidacije Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji. 
 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju izvješća o početku 
likvidacije Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 15. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 
2016.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
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U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016. 
 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o financiranju decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola u 2016. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 16. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 
2016. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje 
redovite djelatnosti JVP u 2016. 
 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o kriterijima za financiranje 
redovite djelatnosti JVP u 2016. donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 18. Donošenje Odluke o usvajanju teksta nacrta ugovora i davanju ovlasti 
gradonačelniku Grada Čakovca na potpisivanje ugovora o upravljanju nekretninama 
sa GKP Čakom d.o.o. i GP Ekom d.o.o. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Mirko Jurišić. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju teksta nacrta 
ugovora i davanju ovlasti gradonačelniku Grada Čakovca na potpisivanje ugovora o 
upravljanju nekretninama sa GKP Čakom d.o.o. i GP Ekom d.o.o. 
 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju teksta nacrta 
ugovora i davanju ovlasti gradonačelniku Grada Čakovca na potpisivanje ugovora o 
upravljanju nekretninama sa GKP Čakom d.o.o. i GP Ekom d.o.o. donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 19. Donošenje Odluke o prenamjeni kreditnih sredstava i povjeravanju nabave 
za 4 teretna komunalna vozila 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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U raspravi su sudjelovali: Predrag Kočila, direktorica GKP Čakom d.o.o. - Snježana Tkalčec 
Avirović, Krunoslav Bedi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prenamjeni kreditnih 
sredstava i povjeravanju nabave za 4 teretna komunalna vozila. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prenamjeni kreditnih sredstava 
i povjeravanju nabave za 4 teretna komunalna vozila donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 20. Donošenje Odluke o preoblikovanju NK „Međimurje“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Jurica Horvat, Stjepan Kovač, Nenad Hranilović,  
Emina Miri, Đuro Bel, Mirko Jurišić, Tomislav Vrbanec, Bruno Matotek. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o preoblikovanju NK 
„Međimurje“ u varijanti B. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o preoblikovanju NK „Međimurje“ 
donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave 
Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Dragica Kemeter, Đuro Bel, Stjepan Kovač. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 22. Donošenje Odluke o izmjenama: 

a) i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
b) i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja 
c) Odluke o upravljanju grobljem  
d) Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
e) i dopunama Odluke o zelenim površinama 
f) i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila 
g) Odluke o komunalnom redu 



14 
 

h) Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina 

i) i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama  

j) Odluke o držanju stoke i peradi 
 
Raspravu po točkama od 22. a) do 22. j) otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama: 

a) i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
b) i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja 
c) Odluke o upravljanju grobljem  
d) Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
e) i dopunama Odluke o zelenim površinama 
f) i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila 
g) Odluke o komunalnom redu 
h) Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina 
i) i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama  
j) Odluke o držanju stoke i peradi 

 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluke o izmjenama:   

a) i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
b) i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja 
c) Odluke o upravljanju grobljem  
d) Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
e) i dopunama Odluke o zelenim površinama 
f) i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila 
g) Odluke o komunalnom redu 
h) Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina 
i) i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i način 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama  
j) Odluke o držanju stoke i peradi 

donesene jednoglasno. 
 
 
 
Točka 23. Donošenje Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan 
prodavaonica na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Vrbanec, Mirko Jurišić, Marijana Fabić Rusak, Dražen 
Barić, Đuro Bel, Stjepan Kovač.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o mjestima i uvjetima za 
prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o mjestima i uvjetima za prodaju 
robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 24. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca  
 
Rasprava je otvorena po svim predočenim Odlukama. 
 
U raspravi su sudjelovali: Predrag Kočila, Stjepan Kovač, Đuro Bel. 
 
Donošenje Odluke o proglašenju Lili Čaki Legenstein počasnim građaninom Grada 
Čakovca 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o proglašenju Lili Čaki 
Legenstein počasnim građaninom Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o proglašenju Lili Čaki 
Legenstein pocasnim građaninom Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo Anti Dragiću, 
prof. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada 
Čakovca za životno djelo Anti Dragicu, prof. 
 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Nagrade Grada Čakovca 
za životno djelo Anti Dragiću, prof. donesena jednoglasno. 
 
 
Donošenje Odluke o dodjeli Zlatnika „Grb Grada Čakovca“ Društvu „Naša djeca“ 
Čakovec 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli Zlatnika „Grb 
Grada Čakovca“ Društvu „Naša djeca“ Čakovec 
 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Zlatnika „Grb Grada 
Čakovca“ Društvu „Naša djeca“ Čakovec donesena jednoglasno. 
 
 
Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Nataliyi Nikitini, prof. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca Nataliyi Nikitini, prof. 
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 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada 
Čakovca Nataliyi Nikitini, prof. donesena jednoglasno. 
 
 
Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Ladislavu Vargi, prof. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca Ladislavu Vargi, prof. 
 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada 
Čakovca Ladislavu Vargi, prof. donesena jednoglasno. 
 
 
Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Vladi Bošnjaku 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca Vladi Bošnjaku. 
 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada 
Čakovca Vladi Bošnjaku donesena  jednoglasno. 
 
 
Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Tvrtki „Centar 
energetske efikasnosti“ d.o.o. (CEE d.o.o.) 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca Tvrtki „Centar energetske efikasnosti“ d.o.o. (CEE d.o.o.). 
 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada 
Čakovca Tvrtki „Centar energetske efikasnosti“ d.o.o. (CEE d.o.o.) donesena  
jednoglasno. 
 
 
Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Karitasu Župe sv. 
Nikole Biskupa Čakovec 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca Karitasu Župe sv. Nikole Biskupa Čakovec. 
 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bila „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada 
Čakovca Karitasu Župe sv. Nikole Biskupa Čakovec donesena jednoglasno. 
 
 
Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Udruzi „Čakovečke 
mažoretkinje“ 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca Udruzi „Čakovečke mažoretkinje“. 
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 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bila „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada 
Čakovca Udruzi „Čakovečke mažoretkinje“ donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i 
turizam 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Marijana Fabić Rusak, Predrag Kočila, Jurica Horvat.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 
osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju 
Odbora za poljoprivredu i turizam donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 26. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području grada Čakovca za vremensko razdoblje od 1.1.2016. do 31.12.2019. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj 
sustava civilne zaštite na području grada Čakovca za vremensko razdoblje od 1.1.2016. do 
31.12.2019. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava civilne zaštite na području grada Čakovca za vremensko razdoblje od 
1.1.2016. do 31.12.2019. donesene većinom glasova. 
 
 
Točka 27. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o određivanju pravnih 
osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 16:08 sati. 
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Predsjednik Gradskog vijeća najavio je sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. 
 
KLASA: 021-05/16-01/115 
URBROJ: 2109/2-02-16-21 
Čakovec, 12. svibnja 2016. 

 
 
 
     PROČELNICA                                   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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