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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 15. rujna 2016.,   

u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/16-01/180, URBROJ: 2109/2-02-16-01, od 08. 
rujna 2016., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su sjednici 
nazočni svi vijećnici. 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, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, 
protokolarne i europske poslove te voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, 
univ. spec. oec. 

 
Sjednici je bio prisutan direktor GP Stanorad d.o.o. Velimir Mađarić. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija 

i javnosti.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je sjednici prisutno svih 21 vijećnika te 
da Gradsko vijeće ima kvorum.   
 

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:  
1. Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Odgovore na vijećnička pitanja 

 
Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbor za: 

- izbor i imenovanja, 
- društvene djelatnosti, 
- prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 
- Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti, 
- financije i proračun, 

čija mišljenja su vijećnici dobili. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/16-01/170, URBROJ: 2109/2-02-16-12 od 
14. srpnja 2016. 
 

„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 2 su bila „suzdržana“, 0 je bilo „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen većinom glasova.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje dopunu dnevnog reda na način da se iza 
točke 10. stavlja nova točka 11. koja glasi:  
 

„Davanje Suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt: Izgradnja vodovodne mreže i 
mješovite i sanitarne kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u zoni „Brezje“ u 
Mihovljanu“ 
 

Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 1 je bio „suzdržan“, 0 ih je bilo „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen prijedlog 
dopune dnevnog reda na način da se iza točke 10. doda nova točka 11. koja glasi:  
„Davanje Suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt: Izgradnja vodovodne mreže i 
mješovite i sanitarne kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u zoni „Brezje“ u 
Mihovljanu“ 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 20. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca u cjelini. 
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„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 1 je bio „suzdržan“, 0 je bilo „protiv“ pa 

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

1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 30. 
lipnja 2016.  

2. Donošenje Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu 
pokrića gubitka GP Stanorad d.o.o. Čakovec  

3. Donošenje Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca  
4. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela naselja 

Savska Ves  
5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan 

prodavaonica na području Grada Čakovca  
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od 

posebnog interesa za Grad Čakovec  
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Kulturnog 

vijeća Grada Čakovca 
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pomoć 

za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi  
9. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima  
10. Donošenje Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i 

opreme u školskim ustanovama  
11. Davanje Suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt: Izgradnja vodovodne mreže i 

mješovite i sanitarne kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u zoni „Brezje“ u 
Mihovljanu“ 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:11 sati. 
 
Denis Šarić postavio je dva pitanja: 
Prvo: Što se poduzima u vezi krađe bicikla u Čakovcu te predložio da se na sljedeću 
sjednicu pozove načelnik PU Međimurske. 
Drugo: Zašto se već više od godinu dana nije sastao Odbor za poljoprivredu?  
 
Mario Medved odgovorio je na prvo pitanje da je u prvih 6 mjeseci 2016. u odnosu na prvih 
6. mjeseci 2015., krađa bicikla za 50% manja. Pojačane su i ophodnje kroz Perivoj Zrinski. 
Složio se s prijedlogom da se na sjednicu Gradskog vijeća pozove načelnik PU Međimurske.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je na drugo pitanje da će se izvršiti provjera zašto se Odbor ne 
sastaje.  
 
Lana Remar postavila je pitanje da li će se za sve učenike s teškoćama osigurati pomoćnici 
u nastavi? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je na drugo pitanje da u suradnji sa Čakrom d.o.o. Grad Čakovec 
već tri godine za redom dobiva pomoćnike u nastavi. Ove godine radi se o projektu od 
2.119.00,00 kuna. Osigurani su pomoćnici u nastavi djeci koja imaju potrebu za 
pomoćnikom. 
 
Predrag Kočila čestitao je Gradonačelniku na mandatu saborskog zastupnika. Zatim je 
postavio tri pitanja: 
Prvo: Na 16. sjednici Gradskog vijeća 2015. prihvaćen je Plan i raspored sredstava iz 
Proračuna vezan za iznos od 1.280.000,00 kuna, a iz rezultata objavljenih 31.03.2016., 
vidljivo je da je dodijeljeno samo 548.000,00 kuna, pa ga zanima gdje je razlika te zašto se 
taj natječaj za sredstva u kulturi nije raspisao i za 2017.?   
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Drugo: Zanima ga zašto predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada 
Čakovca nije podnio Plan poslovanja i financijski plan za 2016. za Likovno udruženje 
Čakovca, čiji je predsjednik? 
Treće: Da li je kontaktiran Odbor za poljoprivredu o komasaciji kojoj se pristupa na području 
Grada Čakovca te na osnovu čega će se vršiti analiza tla?  
 
David Vugrinec odgovorio je: 
Na prvo pitanje da je raspisan natječaj za 2016. za dodjelu 1.200.000,00 kuna, ali zbog 
neplaćenih obveza iz 2015., novci su isplaćeni u tu svrhu, a ujedno je zahtjev uvršten u 
Proračun za 2016. Planirao se raspisati još jedan natječaj za raspored planirah sredstava. 
Na drugo pitanje: Očekuje se to Izvješće.   
 
Ninoslav Šipoš odgovorio je na treće pitanje da se još uvijek nije krenulo u postupak 
komasacije, ali da su kontaktirani svi mjesni odbori i suglasni su sa komasacijom. Ispitivanje 
tla je inicijativa Međimurske županije, na koju smo se odazvali kao i većina jedinica lokalne 
samouprave Međimurja. 
 
Predrag Kočila nadovezao se na svoje pitanje vezano uz LUČ, ističući da zna da LUČ-u 
nisu dodijeljena sredstva, ali je činjenica da osoba koja je predsjednik Odbora za društvene 
djelatnosti ne postupa po propisima.  
 
Stjepan Kovač se priključio odgovoru ističući da je Grad Čakovec sredstva dao Zajednici, a 
Zajednica nije dodijelila sredstva LUČ-u. 
 
Josip Požgaj čestitao je Gradonačelniku na mandatu saborskog zastupnika. Potom je 
postavio pitanje zamjeniku gradonačelnika Mariu Medvedu, kada se planira realizirati 
pješačko biciklistička staza od I. G. Kovačića u Čakovcu do Mihovljana? 
 
Mario Medved odgovorio je da stazu prema Mihovljanu sufinanciraju 70% : 30% Grad 
Čakovec i Općina Šenkovec i da će ići u realizaciju najkasnije idućeg proljeća. 
 
Krunoslav Bedi čestitao je Gradonačelniku na mandatu saborskog zastupnika. Zatražio je 
odgovor na vijećničko pitanje koje je postavio na prošloj sjednici Gradskog vijeća. 
Potom je postavio pet pitanja:  
Prvo: Koji se projekti veće važnosti po gospodarskoj osnovi planiraju u dogledno vrijeme u 
Gradu Čakovcu?  
Drugo: Kad će se sanirati aglomeracijski radovi na cesti u Buzovcu? 
Treće: Što se planira s 3D slikom nedaleko od gradske vijećnice?  
Četvrto: Može li se nešto poduzeti s bukom, koja se čuje iz ugostiteljskih objekata?   
Peto: Hoćemo li i kada dobiti direktora Turističke zajednice Grada Čakovca? 
 
Dražen Barić naveo je da se odgovor na vijećničko pitanje nalazi u materijalima za današnju 
sjednicu Gradskog vijeća.   
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Grad Čakovec ima Strategiju razvoja Grada Čakovca do 2020. u kojoj su 
nabrojeni projekti. Aplicirati ćemo sredstva EU fondova. Tražit ćemo sredstva od resornih 
ministarstava. Projekat aglomeracije završavamo, čime pokrivamo komunalnu infrastrukturu. 
Radi se na čitavom nizu novih projekata.  
Na treće pitanje: Reći ćemo GKP Čakom d.o.o. da to riješi.  
Na četvrto pitanje: Svi ugostiteljski objekti imaju dozvole za rad, međutim nisu problem 
objekti, nego osobe koje izlaze iz njih pa stvaraju buku. Inspekcije rade svoje posao, a 
policija svoj.  
Na peto pitanje: Nema potrebe. Imamo voditelja Turističke zajednice koji sa svojim 
djelatnicima jako dobro radi svoj posao.  
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Mario Medved odgovorio je na drugo pitanje da će do sanacije doći kada se završi sanacija 
ulice, što bi trebalo biti ovih dana.  
 
Marijana Fabić Rusak čestitala je Gradonačelniku na mandatu saborskog zastupnika.  
Zatim je postavila dva pitanja:  
Prvo: Dokle će čakovčanke i čakovčanci biti buđeni usred noći i dokle će ih gušiti dim iz 
Ferro-preisa, s obzirom da se Ferro-preis trebao uskladiti sa propisima o zaštiti okoliša do 
31.12.2015.? Traži pisani odgovor. 
Drugo: Zašto GKP Čakom d.o.o. ne pere kante za odvoz biološkog otpada sa čakovečkog 
juga, pa se na tom mjestu skupljaju glodavci? Traži pisani odgovor. 
 
Dražen Blažeka postavio je tri pitanja: 
Prvo: S obzirom da su završeni radovi u ulici Ivana Gorana Kovačića u Čakovcu, koja je bila 
cijena dodatnih radova i tko će to platiti? 
Drugo: Tko vrši nadzor nad radovima u Zrinsko frankopanskoj ulici u Čakovcu jer predugo 
traju, tko kontrolira dinamiku, kvalitetu, planove izvođenja te kada će to konačno biti gotovo? 
Treće: Kada će mještani Gospodarske zone Ivanovca konačno dobiti normalne uvjete 
življenja?   
 
Stjepan Kovač odgovorio je na:  
Treće pitanje: Rade se idejni projekti za zaobilaznicu Ivanovca, ali to je izuzetno skupi 
projekat za kojeg trenutno u gradskom proračunu nema novaca pa će se aplicirati EU 
fondovi ili sredstva ministarstva. Gospodarska zona u Ivanovcu nastala je 1980-tih.   
Drugo pitanje: Što se tiče radova na području Grada Čakovca, provode se temeljem javnih 
natječaja. U konkretnom slučaju ne radi se o Gradu Čakovcu, nego o Međimurskim vodama. 
Radovi se obavljaju u rokovima do čijih isteka moraju biti završeni, sa svim sanacijama.    
 
Dražen Barić odgovorio je na prvo pitanje i rekao da troškovi sanacije ulice Ivana Gorana 
Kovačića iznose 28.000,00 kuna te da su isplaćeni iz proračunske stavke nerazvrstane 
ceste. 
 
Ninoslav Šipoš priključio se odgovoru na treće pitanje te je naveo da je Plan male privrede 
u Ivanovcu izrađen 1989. Prema njemu su s jedne strane ulice proizvodni pogoni, a s druge 
strane obiteljske kuće. U zoni su bile razne inspekcije. Do sada nije otkrivena niti jedna 
nepravilnost.  
 
Dražen Blažeka vezano uz svoje prvo pitanje istaknuo je da nije u redu da građani 
nadoknađuju štetu. Trebao bi je nadoknaditi projektant. Potom je vezano uz svoje treće 
pitanje istaknuo da je bitno da postoji namjera da se nešto napravi. Također je uz svoje 
drugo pitanje napomenuo da je važno da se ubuduće kod sklapanja poslova više pazi na 
rokove.  
 
Stjepan Kovač nadovezao se na odgovor na drugo pitanje te je naveo da će od četiri 
aglomeracije (Poreč, Županja, Vukovar, Čakovec), koje su dobivene istovremeno, Grad 
Čakovec biti prvi završen. 
 
Đuro Bel čestitao je gradonačelniku na osvojenom saborskom mandatu. Potom je postavio  
dva pitanja: 
Prvo: S obzirom da je Gradonačelnik najavio da će dužnost gradonačelnika obavljati 
volonterski i za taj iznos uštede izgraditi dječja igrališta na području Grada Čakovca, zanima 
ga koliko mandata će to obavljati i da li zna koliko će to biti igrališta?  
Drugo: Zašto ne radi rasvjeta u Vukovarskoj ulici u Čakovcu? 
Treće: Zašto ne radi fontana u parku?  
Nadovezao se na odgovor vezan uz aglomeraciju u Buzovcu i rekao da je izvođač istaknuo 
natpis da će radovi biti završeni u srpnju 2016.  
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Stjepan Kovač odgovorio je na prvo pitanje da će kao saborski zastupnik zastupati Grad 
Čakovec i Međimurje, da će se zalagati da se čuje za Čakovec i Međimurje, kako bi konačno 
dobili onaj status i mjesto koje zavrjeđujemo. Kad će ići u Sabor neće uzimati plaću iz 
Proračuna Grada Čakovca, a naravno da će se ti novci usmjeriti u neke korisne projekte. 
Volonterski će biti gradonačelnik.  
 
Mario Medved odgovorio je na drugo pitanje da je rasvjeta u Vukovarskoj pod garancijom i 
biti će riješena.  
Na treće pitanje odgovorio je da je izrađen projekat sanacije. Problem je u 
elektroinstalacijama.  
 
Josip Varga čestitao je gradonačelniku na osvojenom saborskom mandatu. Zatim je 
postavio dva pitanja: 
Prvo: Da li je idejnim projektom pješačko biciklističke staze od ulice I. G. Kovačića u Čakovcu 
prema Mihovljanu obuhvaćen i onaj dio prema Mačkovcu? 
Drugo: U kojoj fazi je ideja izgradnje pješačko biciklističke staze Slemenice - Žiškovec? 
 
Mario Medved odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Problem je klizište tla. Tražimo rješenja. 
Na drugo pitanje: Na području Žiškovca i Slemenica radi se kanalizacijski sustav. Uputit će 
se apel Hrvatskim cestama za natječaj za pješačku biciklističku stazu.  
 
Josip Varga vezano uz svoje prvo pitanje, naveo je da bi želio da se izađe na teren, jer se 
spoj staze o kojoj govori spušta prema ulici Augusta Šenoe u Šenkovcu.   
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 12:50 sati. 
 
Točka 1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna 
do 30. lipnja 2016.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Vrbanec, Stjepan Kovač, Dražen Blažeka, Lidija Jaklin, 
David Vugrinec, Predrag Kočila, Đuro Bel, Josip Varga. 
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i Polugodišnje izvješće o 
izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2016.  
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 5 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Polugodišnje izvješće o 
izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2016. usvojeni većinom glasova. 
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u 
svrhu pokrića gubitka GP Stanorad d.o.o. Čakovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Krunoslav Bedi, direktor GP Stanorad d.o.o. – Velimir Mađarić, 
Predrag Kočila, Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Damir Matotek, Tomislav Vrbanec za Klub 
vijećnika HDZ-a, Dragutin Bajsić za Klub vijećnika HSU, Andreja Marić, Marijana Fabić 
Rusak, Emina Miri, Đuro Bel, Nenad Hranilović, Denis Šarić, Bruno Matotek.  
 
U vijećnici je bilo prisutan 21 vijećnik. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o raspolaganju 
novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka GP Stanorad d.o.o. 
Čakovec.  
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 6 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o raspolaganju novčanim 
sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka GP Stanorad d.o.o. Čakovec 
donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Ninoslav Šipoš. 
 
U vijećnici je bio prisutan 21 vijećnik. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i 
dopuna GUP-a Grada Čakovca. 
 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna 
GUP-a Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zapadnog 
dijela naselja Savska Ves  
  
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 donošenju 
Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela naselja Savska Ves.  
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju Urbanističkog plana 
uređenja zapadnog dijela naselja Savska Ves donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe 
izvan prodavaonica na području Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Stjepan Kovač. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o 
mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području 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 Odluke o mjestima i 
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uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba 
od posebnog interesa za Grad Čakovec  
 
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 popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec. 
 
„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 popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova 
Kulturnog vijeća Grada Čakovca 
 
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 imenovanju članova Kulturnog vijeća 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 imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na 
pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi  
 
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 ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih 
prava iz socijalne skrbi  
 
„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 ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz 
socijalne skrbi donesena jednoglasno. 
 



8 
 

 
Točka 9. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim 
djelatnostima  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Pravilnika o financiranju javnih 
potreba u društvenim djelatnostima  
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Pravilnik o financiranju javnih potreba u 
društvenim djelatnostima donesena jednoglasno. 
 
Točka 10. Donošenje Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam 
prostora i opreme u školskim ustanovama  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Pravilnik o uvjetima, kriterijima i 
postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i 
postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 11. Davanje Suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt: Izgradnja vodovodne 
mreže i mješovite i sanitarne kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u zoni 
„Brezje“ u Mihovljanu“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Varga, Đuro Bel, Mario Medved. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Suglasnosti za provedbu 
ulaganja u projekt: Izgradnja vodovodne mreže i mješovite i sanitarne kanalizacijske 
mreže s precrpnom stanicom u zoni „Brezje“ u Mihovljanu“ 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost za provedbu ulaganja u 
projekt: Izgradnja vodovodne mreže i mješovite i sanitarne kanalizacijske mreže s 
precrpnom stanicom u zoni „Brezje“ u Mihovljanu“ donesena jednoglasno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 14:29 sati. 
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Predsjednik Gradskog vijeća najavio je sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. 
 
KLASA: 021-05/16-01/180 
URBROJ: 2109/2-02-16-15 
Čakovec, 15. rujna 2016. 

 
 
 
     PROČELNICA                                   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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


