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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 14. srpnja 2016.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

 
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/16-01/1170, URBROJ: 2109/2-04-16-01, od 
06. srpnja 2016., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su 
sjednici nazočni svi vijećnici, osim Marijane Fabić – Rusak, Rajka Bulata, Brune Matoteka,  
Josipa Požgaja, Đure Bela i Dražena Blažeke. Prisutan je gradonačelnik Stjepan Kovač, 
bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved bacc. ing. tech. inf. i Romano 
Bogdan. 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 ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak - Lidija Varošanec, mag. 

edukacijske rehabilitacije i ravnateljica Dječjeg vrtića Cipelica – Gordana Šoltić Siladi, odg. 
predškolske djece. Sjednici je bila prisutna direktorica GKP Čakom d. o. o. - Snježana 
Tkalčec Avirović, mag. iur., voditeljica računovodstva i financija GP Ekom d.o.o. – Ružica 
Horvat, dipl. oec.,  direktorica Čakre – Damira Vresk, mag. iur. te članica Savjeta mladih. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija 

i javnosti.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je sjednici prisutno 15 vijećnika te da 
Gradsko vijeće ima kvorum.   
 

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

1. Izvod iz zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Odgovore na vijećnička pitanja 
3. Izvješća o poslovanju trgovačkih društva za 2015.: 

a. GKP Čakom d.o.o. 
b. GP Ekom d.o.o. 
c. GP Stanorad d.o.o. 
d. Čakra d.o.o. 

4. Plan financijskog poslovanja od 01.03. – 31.12.2016.: 
a. Dječjeg vrtića Cipelica 
b. Dječjeg vrtića Cvrčak 

5. Izvješće o obavljenoj reviziji 
6. Izvješće o šteti uzrokovanoj elementarnom nepogodom – mrazom na području Grada 

Čakovca 
7. Prepisku vijećnika dr. sc. Predraga Kočile sa gradonačelnikom vezano uz Izvješće 

Odbora za poljoprivredu i turizam 
 

Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbor za: 
- društvene djelatnosti 
- Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti 
- financije i proračun 

čija mišljenja su vijećnici dobili. 
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 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/16-01/115, URBROJ: 2109/2-02-16-21 od 
12. svibnja 2016. 
 

„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 2 je bilo „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen većinom glasova.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 19. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca. 

 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 1 je bio „protiv“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen sljedeći 
 
 
 DNEVNI RED 
 

 
1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016.  
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Čakovca za 2016.  
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:  

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

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju 
5. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020.  
6. Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca 
7. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

„Martane Čakovec – zona male privrede“  
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. 

siječnja 2016. do 30. lipnja 2016.  
9. Donošenje Odluke o isplati sredstava naknade za namirenje umanjene tržišne 

vrijednosti nekretnina u Totovcu  
10. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u 

školskoj godini 2016. / 2017. 
11. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 

2016. / 2017.  
12. Davanje Suglasnosti na Odluku o davanju na korištenje poslovnog prostora korisnicima: 

a. Dječjeg vrtića Cipelica 
b. Dječjeg vrtića Cvrčak 

13. Donošenje Odluke o otvaranju jedne skupine jaslica u: 
a. Dječjem vrtiću Cipelica 
b. Dječjem vrtiću Cvrčak 

14. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na 
području Grada Čakovca  

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:07 sati. 
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Nenad Hranilović zamolio je gradonačelnika da iznese stav u vezi prodaje Međimurja plin-a 
d.o.o.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da nije za prodaju Međimurje plin-a d.o.o., jer je to strateški 
važno društvo, ali to ne znači da ne bi mogao razgovarati sa potencijalnim kupcima.  
 
 
Andreja Marić postavila je dva pitanja: 
Prvo gradonačelniku: Šo je sa socijalnim dućanom kojeg je najavio, da li postoji konkretni 
plan kako će se dućan puniti ili je to sve na bazi dobre volje i donacija?  
Drugo direktorici Čakre d.o.o.: Da li ima saznanja da će Ministarstvo dati zeleno svijetlo da 
se konačno uspiju prijaviti projekti vezani uz primarnu zdravstvenu zaštitu i bolnice te koliko 
prosječno treba vremena da se pripreme i predaju takvi projekti?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da se planira otvoriti socijalni dućan u Čakovcu u rujnu ove 
godine. Prvo tzv. „punjenje“ socijalnog dućana radilo se zajedno sa Crvenim križem, koji bi 
bio logistika, a potom imamo spremne projekte za apliciranje  sredstva EU fondova. 
 
Damira Vresk odgovorila je da je bio otvoren natječaj za primarnu, dentalnu i opću medicinu 
te da je Čakra d.o.o. pripremila projekte za nekoliko stomatoloških ordinacija i kad se došlo 
do zadnje faze evaluacije, obustavljeni su natječaji što je na žalost tipično za ovu godinu. 
Ujedno je navela da, što se tiče bolnica, najavljeni su natječaji iz Europskog socijalnog fonda 
za edukacije.  
 
 
Tomislav Vrbanec postavio je tri pitanja: 
Prvo: Da li GP Ekom d.o.o. atletskim i sličnim klubovima naplaćuje korištenje prostora i ako 
da, može li se to nekako drugačije riješiti? 
Drugo: Da li ste službeno upoznati i da li imate protokol vezan uz dolazak predsjednice RH 
Kolinde Grabar Kitarović u Čakovec, u razdoblju od 26. do 28. kolovoza ove godine, da se ne 
bi ponovilo da nitko od predstavnika Grada ne bude prisutan njezinoj posjeti? Ujedno ga 
interesira da li znamo tko je domaćin tog posjeta Predsjednice? 
Treće: Da li Grad Čakovec financira Hvidru i sa kojim iznosom? 
 
Jurica Horvat odgovorio je na prvo pitanje, što se tiče prisustvovanja predsjednice RH u 
Čakovcu, Grad Čakovec na žalost nema službenu informaciju o tome, iako znamo da će 
doći. Nije upitno da li bi mi prisustvovali, ali nema nas u protokolu, odnosno nismo o tome 
službeno obaviješteni, što se dogodilo i prošli puta. Dobijemo li službeni poziv, rado ćemo se 
odazvati. 
 
Stjepan Kovač priključio se odgovoru Predsjednika Gradskog vijeća te naveo da Grad 
Čakovec preko medija saznaje da li će netko doći. Naravno da ćemo se odazvati pozivu.  
 
Ružica Horvat odgovorila je da se u GP Ekom d.o.o. mjesečno vode evidencije svih usluga 
koje koriste klubovi s područja Grada Čakovca i ostali klubovi pa tako i za atletski klub 
Međimurja, s time da klubovi s područja Grada Čakovca imaju 30% popusta.   
 
Stjepan Kovač rekao je da je Grad Čakovec koordinaciji braniteljskih udruga dodijelio  
125.000,00 kuna i to po javnom pozivu na koji su se prijavili (te pomogao npr. plaćanjem 
autobusa za neka putovanja, besplatnim kartama za parkiranje…) koja u takvom slučaju 
obavlja raspodjelu sredstava.. Raspodjelu između udruga vrše oni. Na žalost Hvidra se nije 
javila na taj javni poziv, a ja kao gradonačelnik takvima mogu maksimalno dodijeliti 5,000,00 
kuna što sam i učinio.         
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Josip Varga postavio je pitanje zamjeniku gradonačelnika Romanu Bogdanu kako 
opravdava činjenicu da Grad Čakovec za programsko razdoblje od 2014 – 2020 nije 
predložio projekt obnove i izgradnje ili rekonstrukcije niti jednog od 10-tak društvenih domova 
iz naselja Grada Čakovca?   
 
Romano Bogdan odgovorio je da je kriterije po kojima će se prijavljivati projekti donijelo 
Gradsko vijeće.   
 
Damira Vresk se priključila odgovoru te je navela da se primjenjivalo više kriterija o tome koji 
će projekti biti za Mjeru 7, pa su se birali projekti koji imaju građevinsku dozvolu. Primijenili 
su se kriteriji bodovanja (indeks razvijenosti, da li investicija otvara nova radna mjesta, kakvo 
je ulaganje, npr. u vrtiće). Na taj način odabran je sportski centar Ivanovec koji ima 
građevinsku dozvolu. Čekamo natječaj. Ne može se sve odjednom prijaviti, niti sve 
odjednom financirati.  
 
   
Predrag Kočila postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo: Gdje je materijal i komunikacija njega i gradonačelnika vezan uz Odbor za 
poljoprivredu i turizam? 
Drugo: Zbog čega je vijećniku Đuri Belu dat odgovor da je u Izraelu potrošeno 36.000,00 
kuna, a njemu da je potrošeno 37.500,00 kuna? Smatra da postoji osnovana sumnja s 
obzirom da mu se u protekla tri mjeseca o tome dostavljaju različite brojke. 
Treće: Kojim pravom pročelnik, službenik, David Vugrinec proziva mene kao gradskog 
vijećnika u medijima i tko stoji iza njega kad on govori da sam poremetio međudržavne 
odnose?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je na prvo pitanje da je izvješće dostupno svima elektronički. Kao 
gradonačelnik zatražio je izvješće o radu Odbora za poljoprivredu za vrijeme kada je Predrag 
Kočila bio predsjednik Odbora te je dobio zaprepašćujući odgovor koji nije odgovor na 
postavljeno pitanje, a u interesu mu je bilo da Odbor radi. Činjenica je da u godinu dana 
Odbor nije sazvao niti jedan sastanak.  
 
Vijećnik Predrag Kočila napustio je vijećnicu te je u vijećnici prisutno 14 vijećnika. 
 
Romano Bogdan priključio se odgovoru na prvo pitanje i dao odgovor na drugo pitanje 
navodeći da je sve u vezi putovanja u Izrael bilo zakonito. Računi koje nam je dostavio 
prijateljski grad Kiryat Tivon o smještaju kod njih nalaze se u našim spisima te je u njih 
moguće izvršiti uvid o čemu je vijećnik Kočila obaviješten. Svi ostali dokumenti dostavljeni su 
vijećniku Kočili. Potom se osvrnuo na zastrašujuće postove na društvenim mrežama kojima 
se koristio vijećnik Predrag Kočila. 
  
 
Sjednici su se priključili vijećnici Dražen Blažeka i Predrag Kočila te je u vijećnici prisutno 16 
vijećnika.  
 
 
Emina Miri najprije je pohvalila rasvjetu na parkiralištu kod MTČ-a. Potom je postavila dva 
pitanja: 
Prvo: Zbog čega ne radi fontana u Perivoju Zrinskih?  
Drugo: Zašto je rotor u Svetojelenskoj ulici bez cvijeća? 
 
Ninoslav Šipoš odgovorio je na prvo pitanje da se radi o složenijem zahvatu za koji je 
napravljen glavni projekt te se prikupljaju ponude. Radovi će biti skupi, stoga je potrebno za 
popravak pronaći sredstva.   
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Mario Medved odgovorio je na drugo pitanje da će se rotor u Svetojelenskoj urediti ukoliko 
se ne pronađe sponzor. 
 
 
Krunoslav Bedi postavio je šest pitanja: 
Prvo: Hoće li se sanirati buka na području Gradskog kotara zapad, koja se stvara 
obavljanjem djelatnosti u stambenoj zoni?   
Drugo: Kakva je trenutna situacija, nakon što je u šumi između Mihovljana i Mačkovca došlo 
do istjecanja slane vode i masnoće u okoliš? 
Treće: Da li je došao odgovor „Ine“ vezan uz pitanje tehnologije kojom se vrši eksploatacija 
ugljikovodika na poljima u Zebancu, Vučkovcu i Vukanovcu odnosno da li će se primjenjivati 
tehnologija hidrauličkog fakturiranja, a uz koju nije izrađena studija utjecaja na okoliš?  
Četvrto: Da li mogu dobiti podatke o poslovima i nabavama, odnosno u kojim iznosima su 
ispregovarane, pregovaračkim postupkom izravne pogodbe bez javnog natječaja (sve te 
pogodbe)? Zanima ga popis direktnih pogodbi. 
Peto: Zašto ne radi fontana u centru i parku te koliki su troškovi njihova održavanja? 
Šesto: Kakvi su pokazatelji iskoristivosti, rentabilnosti, ekonomičnosti i slično vezano uz golf 
igrališta, uporabu električnih bicikala i smart pametne klupice? 
Sedmo: S obzirom da smo suvlasnici Međimurskih voda d.o.o., da li je moguće da dođe do 
smanjenja cijene vode? 
Tražio komentar gradonačelnika u vezi medijskih natpisa direktora Stanorad-a d.o.o., koji 
poručuje građanima da na mjestima gdje su učinjene nekakve „pogreške“ kod obnova 
zgrada, stave cvijeće. 
 
Ninoslav Šipoš odgovorio je na prvo pitanje da je upoznat sa bukom u Poljskoj ulici te da je 
to u ingerenciji građevinske i sanitarne inspekcije.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da će na treće, četvrto i šesto pitanje odgovor dobiti u pisanom 
obliku.  
Što se tiče medijskih natpisa o GP Stanorad-u d.o.o., direktor ga uvjerava da to nije rekao. 
Do pojeftinjenja vode neće doći. Radi se aglomeracija, a nakon toga će se vidjeti što će biti. 
 
Dragutin Bajsić nadovezao se na neprekidnu nepotrebnu komunikaciju uz putovanje 
čakovečke delegacije u prijateljski grad Kiryat Tivon, koje putovanje smatra sasvim 
normalnim, pa pita da li je dobro što su se čelnici Grada na pritisak člana ovog vijeća željnog 
senzacije, odrekli naknada?  
 
Stjepan Kovač naveo je da je ove godine delegacija Grada Čakovca u ovom mandatu prvi 
puta bila u Izraelu. Kiryat Tivon dva puta je bio u Čakovcu. Sve je odrađeno po zakonu.  
 
Dražen Blažeka postavio je sljedeća pitanja: 
Prvo: Zbog čega pola ulice Vlatka Mačeka na čakovečkom jugu nema javnu rasvjetu?  
Drugo: Što će Grad učiniti sa pogreškama koje se ponavljaju u nalazima državne revizije?  
Treće: U kojoj je fazi rješenje problema u ulici Ivana Gorana Kovačića u Čakovcu?  
 
Lidija Jaklin odgovorila je na drugo pitanje te je pojasnila dostavu novčanih sredstava Čakri 
d.o.o. i Ekom-u d.o.o. Preporuka revizije je da Grad mora donijeti akte gdje će se utvrditi 
kriteriji za što će se utrošiti sredstva koje Grad daje trgovačkim društvima. 
 
Mario Medved odgovorio je da je građevinska dozvola dobivena te će se proširiti ulaz u ulici 
Ivana Gorana Kovačića.  
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 13:09 sati. 
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Točka 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna 
Proračuna Grada Čakovca za 2016. 
 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 2 su glasovali „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Izmjene i dopune Proračuna 
Grada Čakovca za 2016. doneseni većinom glasova. 
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Čakovca za 2016. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016. 
 
 „Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka izmjenama i dopunama Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016. donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 

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

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća od točke 3. a do f 
 
U raspravi za točke od 3. a do 3 f. sudjelovali su: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Krunoslav 
Bedi, Mario Medved, David Vugrinec, Romano Bogdan.   
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. 
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„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 4 su glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama: 

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

donesena većinom glasova. 

 
Točka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju 
  
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Dražen Barić. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o zaduživanju. 
 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o zaduživanju donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 5. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje 
do 2020. 
 
Gradonačelnik kao predlagač predložio je da se dopuni materijal u Strategiji pa je pročitao 
dopunu. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Karmen Franin, Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, predstavnik tvrtke 
Bercon d.o.o. Josip Bacinger, Krunoslav Bedi, Damir Matotek. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Strategije 
razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Strategije razvoja 
Grada Čakovca za razdoblje do 2020. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
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U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju V. Izmjena i 
dopuna GUP-a Grada Čakovca. 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna 
GUP-a Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja „Martane Čakovec – zona male privrede“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 14 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja „Martane Čakovec – zona male privrede“. 
 
„Za“ je glasovalo 14 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 „Martane Čakovec – zona male privrede“ donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada 
Čakovca od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Vrbanec, Marijana Pal, Krunoslav Bedi, Predrag Kočila. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu 
gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. 
 
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o radu 
gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016 donesena 
većinom glasova. 
 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o isplati sredstava naknade za namirenje umanjena tržišne 
vrijednosti nekretnine u Totovcu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o isplati sredstava naknade 
za namirenje umanjene tržišne vrijednosti nekretnine u Totovcu. 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o isplati sredstava naknade za 
namirenje umanjene tržišne vrijednosti nekretnine u Totovcu donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih 
škola u školskoj godini 2016. / 2017. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Vrbanec, Stjepan Kovač, David Vugrinec. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave 
udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2016. / 2017. 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o sufinanciranju nabave 
udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2016. / 2017 donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 11. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u 
školskoj godini 2016. / 2017. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o sufinanciranju programa 
produženog boravka u školskoj godini 2016. / 2017. 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o sufinanciranju programa 
produženog boravka u školskoj godini 2016. / 2017. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 12. Davanje Suglasnosti na Odluku o davanju na korištenje poslovnog prostora 
korisnicima: 

a) Dječjeg vrtića Cipelica 
b) Dječjeg vrtića Cvrčak 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Suglasnosti na Odluku o davanju 
na korištenje poslovnog prostora korisnicima Dječjeg vrtića Cipelica i Dječjeg vrtića Cvrčak. 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na Odluku o davanju na 
korištenje poslovnog prostora korisnicima: 

a) Dječjeg vrtića Cipelica 
b) Dječjeg vrtića Cvrčak 
   dana jednoglasno. 

 
 
Točka 13. Donošenje Odluke o otvaranju jedne skupine jaslica u: 
a) Dječjem vrtiću Cipelica 
b) Dječjem vrtiću Cvrčak 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o otvaranju jedne skupine 
jaslica u: 

a) Dječjem vrtiću Cipelica 
b) Dječjem vrtiću Cvrčak. 

„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka  o otvaranju jedne skupine jaslica 
u: 

a) Dječjem vrtiću Cipelica 
b) Dječjem vrtiću Cvrčak 

donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 14. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 
na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Predrag Kočila, Stjepan Kovač, Dražen Barić. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca. 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o davanju koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 14:16 sati. 
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Predsjednik Gradskog vijeća najavio je sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. 
 
KLASA: 021-05/16-01/170 
URBROJ: 2109/2-02-16-12 
Čakovec, 14. srpnja 2016. 

 
 
 
     PROČELNICA                                   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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


