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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 28. rujna 2017.,   

u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/17-01/63, URBROJ: 2109/2-02-17-01, od 21. 
rujna 2017., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.  

Na početku se pristupilo davanju prisege vijećnice Radojke Magić. 
Predsjednik Mandatne komisije dao je izvješće o stavljanju mandata u mirovanje 

vijećnika Brune Matoteka te Izvješće o vijećniku koji umjesto njega počinje obnašati 
vijećničku dužnost – Josipa Zorčeca koji je položio prisegu. 

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika Predraga Kočile i 
Ljerke Cividini. Prisutan je gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici 
gradonačelnika Mario Medved bacc. ing. tech. inf. i Zoran Vidović, pristup. oec. 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, privremeni pročelnik Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo Dražen Barić, mag. ing. traff. i voditeljica Jedinice za unutarnju 
reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec. 

Sjednici su bili prisutni direktori trgovačkih društava Grada Čakovca te zamjenica 
predsjednika Savjeta mladih Grada Čakovca Tihana Miri.   

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija 

i javnosti.  
 

 Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:  
1. Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće za 2016.: 

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

3. Izvješće – Sportski kampovi „Svaki tjedan sport jedan 2017.“ 

Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbor za: 
- društvene djelatnosti, 
- izbor i imenovanja, 
- financije i proračun, 
- Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
- prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

čija mišljenja su vijećnici dobili. 
 
  Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 1. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/17-01/32, URBROJ: 2109/2-04-
17-06 od 29. lipnja 2017. 
 

„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 0 je bila „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen jednoglasno.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 2. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca. 

 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 0 je bila „protiv“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći 
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 DNEVNI RED 
 

1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada 
Čakovca do 30. lipnja 2017. 

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za 
razvoj  

3. Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 
Sajmište – II. etapa u Čakovcu  

4. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
„Ivanovec – zona male privrede“ 

5. Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja romskog 
naselja Kuršanec  

6. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Istok – 
Pustakovec“  

7. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Grada 
Čakovca od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. 

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka 
djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama 

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na 
području Grada Čakovca  

10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 
2016. 

11. Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u 
najam prostora i opreme u školskim ustanovama 

12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim 
vijećima gradskih ustanova i Odluka o naknadama za rad u nadzornim odborima 
trgovačkih društava Grada Čakovca 

13. Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec 
14. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Komisije za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:14 sati. 
 
Andreja Marić pohvalila je akciju uništavanja ambrozije. Apelirala je da se ne sade alergena 
drveća. Predložila je uključenje na aplikaciju peludna prognoza, gdje se može vidjeti 
koncentracija alergena. 
Zamolila je da se što prije uredi pločnik i pješački prijelaz kod Medikola (Prešernova ulica), s 
obzirom na brojnost djece.  
 
Zoran Vidović zahvalio je na pohvali i naveo da Grad Čakovec vodi brigu o tome desetak 
godina.   
 
Mario Medved naveo je da će iscrtavanje kod Medikola biti napravljeno ove godine, a za 
drugu godinu se planira izgraditi dio nogostupa koji nedostaje. 
 
Sjednici se priključila vijećnica Ljerka Cividini. 
 
Karolina Juzbašić molila je da joj se za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća u pisanom obliku  
pripreme svi postupci jednostavne nabave (predmeti, procijenjena vrijednost i pozivi za 
dostavu ponuda). 
 
Lana Remar postavila je dva pitanja: 
Prvo: Što je s radovima na rotoru južne zaobilaznice? 
Drugo: Kada će se krenuti sa radovima u novoj ulici u Savskoj Vesi?  
 
Mario Medved odgovorio je na: 
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Prvo pitanje: Što se tiče južne zaobilaznice, odrađena su dva javna natječaja i to za 
rekonstrukciju rotora kod Savske Vesi (za koje je već sklopljen ugovor) i rotor Ivanovec. 
Čeka se odluka o nadzoru. Radovi bi trebali početi ovih dana. Investitor su Hrvatske ceste 
koje u cijelosti pokrivaju točku.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je na drugo pitanje te rekao da se radi projektna dokumentacija. 
Čekalo se vlasnike da poberu usjeve. Iduće godine ići će realizacija ulice.  
 
Radovan Kavran postavio je pitanje kada će se krenuti sa izgradnjom 4. osnovne škole?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da je četvrta osnovna škola u planu. Lokacija za školu je 
poznata, no trebalo bi otkupiti dio zemljišta. To je projekat vrijedan 35 milijuna kuna za koje 
nema novaca u proračunu. Radi se na tome da se uz pomoć ministarstva i EU fondova 
izgradi 4. osnovna škole.  
 
Josip Varga postavio je pitanja zašto se iz izvršenja proračuna ne vidi izvršenje proračuna 
po mjesnim odborima i kako građani odnosno gradski vijećnici mogu znati koliko je sredstava 
utrošeno u nekom mjesnom odboru, npr. za održavanje javnih površina, za kulturu u 
pojedinom naselju ili za druge potrebe koje su se prije prikazivale. Kako se troši novac iz 
gradskog proračuna koji pripada mjesnim odborima odnosno koji u proračun uplaćuju 
građani iz mjesne samouprave? Da li je ravnopravan razvoj Grada ako su mještani pojedinih 
naselja plaćali iz svojeg džepa 10.000,00 kn za priključak na kanalizaciju, a sada se to 
dobiva besplatno. Je li ravnomjeran razvoj Grada ako su ljudi u pojedinim naseljima iz 
samodoprinosa gradili društvene domove, a u druga naselja ulaže se za društvene domove 
5,6 mil. kuna? Zašto su ukinuti izvorni prihodi po mjesnim odborima koji su do sada bili u 
Pravilima mjesnih odbora te na koji će se način sada doznačivati sredstva za funkcioniranje 
mjesnih odbora?  
 
Lidija Jaklin odgovorila je da su izvorni prihodi mjesnih odbora ukinuti zato što su oni 
namjenski. Model financiranja mjesnih odbora iz osnove će se mijenjati.   
 
Stjepan Kovač priključio se odgovoru i rekao da se radi na ravnomjernom razvoju Grada te 
da se stvari rješavaju na zajedničkim sastancima predsjednika mjesnih odbora i gradskih 
kotareva. Višemilijunska sredstva uložena su i u Mačkovec. Jedne godine dobivaju jedni 
više, a druge godine drugi.    
 
Ljerka Cividini postavila je pitanje koje su trenutne investicije, kapitalni projekti u Gradu 
Čakovcu na koje se troše sredstva Grada ili su možda dobivena iz fondova?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da će odgovor biti dostavljen pisanim putem.   
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 12:36 sati. 
 
Točka 1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna 
Grada Čakovca do 30. lipnja 2017. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Ljerka Cividini, Aleksandar Makovec, Stjepan Kovač, Lidija Jaklin, 
Josip Varga.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i usvajanje 
Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2017. 
 
„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 6 vijećnika je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Polugodišnje izvješće o izvršenju 
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Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2017. usvojeno većinom glasova, ukupnog 
broja vijećnika. 
Točka 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati 
naknade za razvoj  
  
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Zorčec, Ivan Perhoč.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o obračunu i naplati naknade za razvoj donesena većinom glasova. 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana 
uređenja Sajmište – II. etapa u Čakovcu  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Ljerka Cividini, Dragica Kemeter, Aleksandar Makovec, Stjepan 
Kovač, Ivan Perhoč.    
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjene 
i dopune Urbanističkog plana uređenja Sajmište – II. etapa u Čakovcu. 
 
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 5 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju IV. Izmjene i dopune 
Urbanističkog plana uređenja Sajmište – II. etapa u Čakovcu donesena većinom 
glasova. 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja „Ivanovec – zona male privrede“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Aleksandar Makovec, Stjepan Kovač. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ivanovec – zona male privrede“. 
 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je  Odluka o donošenju Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja „Ivanovec – zona male privrede“ donesena jednoglasno. 
 
Točka 5. Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 
romskog naselja Kuršanec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 



5 
 

 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izradi Izmjene i dopune 
Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec. 
 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi Izmjene i dopune 
Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec  donesena jednoglasno. 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona 
Istok – Pustakovec“  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Aleksandar Makovec, Ninoslav Šipoš.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog 
plana uređenja „Gospodarska zona Istok – Pustakovec“. 
 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi Urbanističkog plana 
uređenja „Gospodarska zona Istok – Pustakovec“ donesen jednoglasno.  
 
Točka 7. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika 
Grada Čakovca od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Aleksandar Makovec, Ivan Perhoč, Stjepan Kovač, Ljerka Cividini, 
Josip Varga.   
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2017. do 
30. lipnja 2017. 
 
„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 6 je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Polugodišnjeg 
izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. 
donesena većinom glasova. 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja 
boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama 
 
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 izmjenama i dopunama 
Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u 
predškolskim ustanovama. 
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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 izmjenama i dopunama Odluke 
o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim 
ustanovama donesena jednoglasno. 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih 
ustanova na području 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 izmjenama i dopunama 
Plana mreže predškolskih ustanova na području 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 Plana 
mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada 
Čakovca za 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 usvajanju Izvješća o 
radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2016. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o radu 
Savjeta mladih Grada Čakovca za 2016. donesena većinom glasova. 
 
Točka 11. Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku 
davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio Aleksandar Makovec. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o 
uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim 
ustanovama.  
 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Pravilnika o 
uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim 
ustanovama donesena jednoglasno. 
 
Točka 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u 
upravnim vijećima gradskih ustanova i Odluke o naknadama za rad u nadzornim 
odborima trgovačkih društava Grada Čakovca 
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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 izmjenama i dopunama 
Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova i Odluke o 
naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava 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 naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova i Odluke o naknadama za 
rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca donesena 
jednoglasno. 
 
Točka 13. Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu 
Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Karolina Juzbašić, Stjepan Kovač.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Rješenja o imenovanju 
Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec. 
 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 9 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća 
Centra za kulturu Čakovec doneseno većinom glasova. 
 
Točka 14. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Komisije za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 20 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Rješenja o imenovanju članova 
Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 
 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o imenovanju članova Komisije 
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda doneseno jednoglasno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća pozvao je vijećnike na Obuku vijećnika u organizaciji Udruge 
Gradova Republike Hrvatske, koja će se održati 14. listopada 2017. u Hotelu Park u 
Čakovcu. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 13:15 sati. 
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KLASA: 021-05/17-01/63 
URBROJ: 2109/2-02-17-23 
Čakovec, 28. rujna 2017. 

 
      
 
   PROČELNICA                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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


