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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 01. prosinca 2017.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 09:00 sati  

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/17-01/96, URBROJ: 2109/2-02-17-01, od 22. 
studenog 2017., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.  
 

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika Aleksandra 
Makovca, Predraga Kočile i Dejana Tomašića. 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, ravnatelji 

ustanova te zamjenica predsjednika Savjeta mladih Grada Čakovca Tihana Miri.   
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija 

i javnosti.  
 
U vijećnici je prisutno 18 vijećnika. 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:  
1. Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Odgovore na vijećnička pitanja 
3. 3. Planove poslovanja za 2018. 

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

    4.  Planove poslovanja za 2018. 
a) Dječji vrtić Cipelica 
b) Dječji vrtić Cvrčak 
c) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec 
d) Centar za kulturu Čakovec 
e) Pučko otvoreno učilište Čakovec  

 
Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbor za: 

- društvene djelatnosti, 
- financije i proračun, 
- Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
- prostorno planiranje i zaštitu okoliša 
- poljoprivredu i turizam 
- Komisija za ulice 

čija mišljenja su vijećnici dobili. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/17-01/63, URBROJ: 2109/2-04-17-23 od 
28. rujna 2017. 
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„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 0 je bilo „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen jednoglasno 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 3. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca. 

 
Sjednici se priključio vijećnik Dejan Tomašić pa je prisutno 19 vijećnika. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 0 su bila „protiv“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći 
 
 
 DNEVNI RED 
 

1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2017.  
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Čakovca za 2017.  
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:  

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2017., 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017., 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017., 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017. 
f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017. 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola u 2017.  

5. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 
2019. – 2020.  

6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018.  
7. Donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2018.,  

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018., 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018., 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018., 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018., 
f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018.  

8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018.  

9. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu 
Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018.  

10. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018.  
11. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Matice hrvatske“ u Čakovcu 
12.  Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 

2018.  
13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima  
14. Davanje Prethodne suglasnosti na: 

a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2017. 
b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2018. 

15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke 
eksplozije Grada Čakovca  

16. Donošenje Odluke o imenovanju ulica  
17. Davanje Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec  
18. Davanje Prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića: 
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a) Cipelica 
b) Cvrčak  

19. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog 
suda u Varaždinu  

20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica za 
utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja 
ustanova Grada Čakovca 

21. Donošenje:  
a) Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za grad Čakovec 
b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2017. 
c) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018. 

  22. Donošenje Odluke o prenamjeni kredita GKP Čakom d.o.o. 
  23. Donošenje Oduke o rekonstrukciji javne rasvjete u Čakovcu 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 09:12 sati. 
 
Andreja Marić postavila je dva pitanja:  
Prvo: U kojoj je fazi uređenje čakovečkog parka, kakva je dinamika sađenja stabala, izmjene 
stabala, kako se to namjerava završiti i kratko o financijskom dijelu? 
Drugo: S obzirom da se izašlo na teren da se naprave planovi o iscrtavanju pješačkog 
prijelazu kod Medikola (križanje Ulice Dobriše Cesarića i Prešernove), hoće li se to do kraja 
ove godine izrealizirati? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da se park uređuje sukladno svim propisima. Od 2012. govori 
se o revitalizaciji parka. 2013. kada smo preuzeli vlast, riješili smo da Fond plati revitalizaciju 
300.000,00 kuna. Sve je napravljeno po pravilima struke. Provedena je stručna rasprava. 
Sve je transparentno. U revitalizaciju se krenulo ove godine i taj projekat košta više od 2 
milijuna kuna. Stoga je financiranje podijeljeno na više godina. Određeno je koje je drveće  
dotrajalo, trulo, a time i nesigurno za građane. Nije točno da smo porušili pola parka, jer park 
nitko ne želi srušiti. 40 godina nije se ulagalo u park. Sada će se zasaditi nova drveća, a 
također će se pristupiti i nabavci nove urbane opreme. Obnovit će se i javna rasvjeta.  
 
Josip Varga postavio je niz pitanja: 
Prvi niz: S kojom tvrtkom je gradonačelnik bio u pregovoru i u čijem je vlasništvu ta tvrtka, a 
vezano uz izjavu u medijima za rekonstrukciju javne rasvjete u Čakovcu po modelu javnog 
privatnog partnerstva? S kojom se tvrtkom pregovaralo, temeljem čije odluke? Spomenuli ste 
uštede, o kojim se uštedama od 30% radi (od 10 milijuna, 25 milijuna)? Kako onda u 
Proračunu za 2018. povećavate stavku trošak javne rasvjete sa 1.340.000,00 u 2017., na 
1.700.000,00 kuna, a u projekciji za 2019. na 1.900.000,00?  
Drugi niz: Zašto imena nadzornih odbora i upravnih vijeća gradskih poduzeća i ustanova nisu 
na web stranicama Grada Čakovca?      
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Na današnjem dnevnom redu je i Odluka o javnoj rasvjeti pa pretpostavljam 
da niste vidjeli materijal. Kao gradonačelnik dužan sam primiti svakog investitora na 
razgovor. Raspisat će se javni natječaj. Konzultirao sam se sa drugim gradovima (49 
gradova RH ušlo je u taj projekat). Radi se o uštedi LED rasvjetom, koja uštedi 30% više od 
obične rasvjete. Više o tome ćemo pod današnjom točkom dnevnog reda.  
Na drugo pitanje: Sve je na web stranicama, a sutra će biti objavljeno u Službenom glasniku. 
 
Lana Remar postavila je pitanje kada će se popraviti rasvjeta kod III. Osnovne škole 
Čakovec? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da će stručne službe obići to mjesto te da će se zamijeniti 
žarulje. 
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Josip Zorčec postavio je dva pitanja: 
Prvo: Što se namjerava učiniti na tržnici koja je u lošem stanju?  
Drugo: Kada će se sanirati prostor na Sajmištu u Čakovcu, kako ljudi ne bi morali hodati po 
blatu? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Dio lokacije tržnice prodan je, pa je stoga moralo doći do izmještanja dijela 
tržnice. O uređenju tržnice postoje ideje. Proračun predviđa milijun kuna za početak radova 
na obnovi tržnice. Uslijediti će javna rasprava da se čuje što građani žele.  
Na drugo pitanje: U Čakom-ovom Planu je sređivanje parkirališta na Sajmištu. Usput je 
naveo da kreće autobusna linija prema Sajmištu. 
 
Lana Rođak postavila je pitanja, s obzirom da je iz medija dobivena informacija, o 
sklopljenom dodatku ugovora o sufinanciranju projekta aglomeracije Čakovec koji dodatno 
tereti proračun za 1.300.000,00 kuna i to zbog kašnjenja izvođača, probijanja rokova, zbog 
čega će Grad morati platiti taj iznos ako su izvođači kasnili? Moli pisani odgovor u tabličnoj 
formi sa dostavom sljedećih podataka: o izvođačima radova i usluga projektiranja, nadzora i 
izvođenja radova, ugovorenim, izvedenim i plaćenim iznosima tih radova i usluga te da li su 
svi radovi i usluge izvršeni i fakturirani? 
 
Stjepan Kovač naveo je da je aglomeracija završena u roku kao jedina od četiri započete 
aglomeracije u RH (Županja, Vukovar, Umag, Čakovec). Odgovor će dobiti u pisanom obliku.  
 
Josip Požgaj postavio je tri pitanja: 
Prvo: Zašto se u ulici Zavnoh-a nije na vrijeme pobralo lišće? 
Drugo: Kad će se od starog groblja prema novom postaviti križ?  
Treće: Kada će se popraviti rasvjeta kod I. Osnovne škole prema autobusnom stajalištu? 
 
Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je na prvo pitanje i rekla da rade koliko god mogu te 
je zamolila građane za razumijevanje.      
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na drugo pitanje: Za križ je napravljeno idejno rješenje. Krenuti će se u realizaciju kada će se 
preseli spomenik braniteljima u park.  
Na treće pitanje: Rasvjetu kod I. Osnovne škola nastojati ćemo riješiti iduće godine. 
 
Karolina Juzbašić osvrnula se na dobiveni odgovor na vijećničko pitanje koji je postavila o 
jednostavnoj javnoj nabavi, istaknuvši da nije zadovoljna njime te traži da joj se dostave 
predmeti jednostavne javne nabave za cijelo proračunsko razdoblje, a ne od trenutka 
traženja, procijenjenu vrijednost i ne tko se javio, nego tko je dobio (dakle, za 2017.). Traži 
predmete jednostavne nabave, predmet, vrstu nabave, procijenjenu vrijednost, ponude, tko 
je ponuditelj i tko je dobio.   
Zatim je postavila pitanja u vezi Perivoja Zrinskih, ako je projekat parka izrađen u 6. mjesecu 
2014., kako je lokacijska dozvola mogla biti izdana tek u ožujku 2017.? Kad je poslan 
projekat konzervatorima i u kojem roku su oni odgovorili, kako bi gradske službe izdale 
lokacijsku dozvolu? Tri su godine od projekta do izdavanja lokacijske dozvole. Za tri godine 
situacija u parku više nije ista pa sukladno tome, projekat više nije u skladu sa momentalnom 
situacijom u parku i trebalo bi ga revidirati.   
 
Rajko Bulat postavio je dva pitanja: 
Prvo: U kojoj je fazi sjeverna obilaznica Grada Čakovca? 
Drugo: Da li je moguće napraviti pješačko biciklističku stazu kod prijelaza preko pruge u 
Mihovljanu?  
 
Mario Medved odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Za sjevernu obilaznicu izdana je lokacijska dozvola. Pri kraju je izrada  
parcelacijskih elaborata i glavnog projekta. Postoji obećanja da će do kraja ožujka 2018. 
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podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu. Hrvatske ceste su započele proces rješavanja 
imovinsko pravnih odnosa, što bi trebalo biti dovršeno do kraja 2018. godine. Svi preduvjeti 
za početak gradnje bili bi stvoreni početkom 2019. 
Na drugo pitanje: I dalje smo u razgovorima sa Hrvatskim željeznicama.  
 
Ljerka Cividini postavila je sljedeća pitanja: 
Prvo: Na osnovu čega je GP Stanorad d.o.o. stavio 200.000,00 kn za energetsku obnovu s 
obzirom da oni nisu prijavitelji na zgradama za isto?  
Drugo: Gdje je trošak za planirane prihode kod etažiranja od 100.000,00 kuna?  
Treće: Tko će odgovarati za pola milijuna kuna na ugradnju plinskih instalacija u vozila u 
Čakomu, a vezano je uz točku dnevnog reda koja govori o prenamjeni kredita za 
cvjećarnicu? 
Četvrto: Ako je aglomeracija završena na vrijeme i ispoštovani su svi rokovi, s obzirom da se 
radi o fondovima, gdje oni moraju biti ispoštovni, zašto se potpisivao aneks sporazumu za 
isto s vodama i ministarstvima? 
 
Velimir Mađarić odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Planirani prihod od najmanje 200.000,00 kuna je sukladan ugovorima sa 
stambenim zgradama za posao tzv. projekt managmenta i vođenja projekata do same 
energetske obnove. Radi se o 12 zgrada ukupne investicije preko 20 milijuna kuna. To su 
poslovi koji nisu ugovoreni za redovito upravljanje i to je posao koji je naknadno ugovoren. 
Na drugo pitanje: Što se tiče etažiranja, GP Stanorad troškove etažiranja ima u plaći svog 
pravnika koji to odrađuje. Ostalo je još 10-tak zgrada u Čakovcu koje treba odraditi.   
 
Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je na treće pitanje i rekla da nije sigurno da je 
ugradnja plinskih instalacija stvarni razlog kvarova automobila u toj vrijednosti. Strojarski 
fakultet provodi vještačenje.  
 
Ivan Perhoč dao je inicijativu da se sa županijom koja je osnivač srednjih škola, izvidi 
mogućnost organiziranja prijevoza srednjoškolaca na način da ih se dovozi do srednjih škola, 
zbog prometne gužve i ugroženosti učenika. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 09:55 sati. 
 
 
Točka 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2017. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Karolina Juzbašić, David Vugrinec, Stjepan Kovač, Ljerka Cividini, 
Dražen Barić, Lidija Jaklin, Josip Zorčec, Josip Varga. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Proračuna Grada Čakovca za 2017. 
 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 8 vijećnika je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Izmjene i dopune Proračuna 
Grada Čakovca za 2017. doneseni većinom glasova, ukupnog broja vijećnika. 
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Čakovca za 2017.  
 
 Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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U raspravi su sudjelovali: Ljerka Cividini, Dragica Kemeter. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017.  
 
 „Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 8 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017. donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 
  
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2017. 
 
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 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2017. 
 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 8 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2017., donesena većinom glasova. 
 
 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017. 
 
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 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017. 
 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 8 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017. donesena 
većinom glasova. 
 
 
 
 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017. 
 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 8 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017. donesena većinom 
glasova. 
 
 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017. 
 
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 
Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017. 
 
„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 
Programa  javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017. donesena jednoglasno. 
 
 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2017. 
 
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 
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2017. 
 
„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 
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2017. donesena 
jednoglasno. 
 
 
f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2017. 
 
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 
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2017. 
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„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa  javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2017. donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017. 
 
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 financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017.  
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017. donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 5. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom 
Proračuna za 2019. – 2020. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Lana Remar, Stjepan Kovač, Josip Zorčec, Josip Varga, Dejan 
Tomašić, Karolina Juzbašić, Ljerka Cividini u ime Kluba vijećnika HNS-a, HSLS-a i Narodne 
stranke - Reformisti, Ivan Perhoč.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i Proračun Grada 
Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019. – 2020. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Proračuna Grada Čakovca za 
2018. s projekcijom Proračuna za 2019. – 2020. donesena većinom glasova, ukupnog 
broja vijećnika. 
 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. 
 
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 izvršavanju Proračuna 
Grada Čakovca za 2018. 
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„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izvršavanju Proračuna Grada 
Čakovca za 2018. donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 7. Donošenje: 
 
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. donesen većinom glasova. 
 
 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2018. donesen većinom glasova. 
 
 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Čakovca za 2018. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u kulturi Grada 
Čakovca za 2018. donesen većinom glasova. 
 
 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018. 
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Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u 
sportu Grada Čakovca za 2018. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u sportu Grada 
Čakovca za 2018. donesen jednoglasno. 
 
 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javila Ljerka Cividini. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u 
socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u socijalnoj 
zaštiti Grada Čakovca za 2018. donesen jednoglasno. 
 
 
f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u 
tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u tehničkoj 
kulturi Grada Čakovca za 2018. donesen jednoglasno. 
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o raspoređivanju 
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 
2018. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o raspoređivanju sredstava za 
rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018. 
donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u 
Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018.  
 
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 načinu financiranja 
Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne 
manjine u Gradu Čakovcu za 2018.  
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o načinu financiranja Vijeća 
romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne 
manjine u Gradu Čakovcu za 2018. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 22. Donošenje Odluke o prenamjeni kredita GKP Čakom d.o.o. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Ljerka Cividini, Snježana Tkalčec Avirović, Josip Zorčec.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prenamjeni kredita 
GKP Čakom d.o.o. 
 
„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 7 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prenamjeni kredita GKP Čakom 
d.o.o. donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada 
Čakovca za 2018. 
 
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 usvajanju Programa 
rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018. 
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„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Programa rada 
Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 11. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Matice hrvatske“ 
u Čakovcu 
 
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 izradi Urbanističkog 
plana uređenja „Matice hrvatske“ u Čakovcu. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi Urbanističkog plana 
uređenja „Matice hrvatske“ u Čakovcu  donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 12. Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada 
Čakovca za 2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i Plana upravljanja 
nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Plan upravljanja nekretninama 
u vlasništvu Grada Čakovca za 2018. doneseni jednoglasno. 
 
 
Točka 13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima 
 
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 Odluke o 
porezima. 
 
„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 porezima 
donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 14. Davanje Prethodne suglasnosti na: 
a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2017. 
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b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti na: 
a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2017. 
b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2018. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na: 
a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2017. 
b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2018. 
dana jednoglasno. 
 
 
Točka 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i 
tehnološke eksplozije Grada 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 
Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije 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 Plana 
zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 16. Donošenje Odluke o imenovanju ulica 
 
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 imenovanju ulica. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju ulica donesena 
jednoglasno. 
 
 
 
 
Točka 17. Davanje Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ 
Čakovec 
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Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Ljerka Cividini, ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec 
Ljiljana Križan. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Suglasnost na Izmjene i dopune 
Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta 
Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec dana jednoglasno. 
 
 
Točka 18. Davanje Prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića: 
a) Cipelica 
b) Cvrčak 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti na 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Cipelica. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na Pravilnik o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
Cipelica dana jednoglasno. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Prethodnu suglasnost na 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Cvrčak. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na Pravilnik o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
Cvrčak dana jednoglasno. 
 
 
Točka 19. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike 
Županijskog suda u Varaždinu 
 
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 utvrđivanju prijedloga 
kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu. 
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„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o utvrđivanju prijedloga 
kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica 
za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu grada Čakovca i 
ravnatelja ustanova Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
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 određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u 
vlasništvu grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u 
vlasništvu grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 21. Donošenje: 

a) Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća 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 usvajanju Procjene 
rizika od velikih nesreća 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 usvajanju Procjene rizika od 
velikih nesreća za grad Čakovec donesena jednoglasno. 
 
 

b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2017. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Analize stanja sustava civilne 
zaštite na području Grada Čakovca za 2017. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Analiza stanja sustava civilne zaštite na 
području Grada Čakovca za 2017. donesena jednoglasno. 
 
 

c) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Plana razvoja sustava civilne 
zaštite na području Grada Čakovca za 2018. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Plan razvoja sustava civilne zaštite na 
području Grada Čakovca za 2018 . donesen jednoglasno. 
 
 
 
Točka 23. Donošenje Odluke o rekonstrukciji javne rasvjete u Čakovcu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Zorčec, Stjepan Kovač. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o rekonstrukciji javne 
rasvjete u Čakovcu. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o rekonstrukciji javne rasvjete u 
Čakovcu donesena većinom glasova. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 11:17 sati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 021-05/17-01/96 
URBROJ: 2109/2-02-17-03 
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Čakovec, 01. prosinca 2017. 
 
      
 
   PROČELNICA                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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


