
Z A P I S N I K 
s 14. sjednice Odbora za društvene djelatnosti 

održane 21. rujna 2015., u 08:05 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, 
K. Tomislava 15, Čakovec 

 
 
Sjednici su nazočni:   
 
1. Toni Fažon, predsjednik 
2. Boris Jeđud 
3. Ranka Liković  
 
Sjednici je nazočna i pročelnica Upravnog odjela za upravu, Dragica                                                   
Kemeter i pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove, 
David Vugrinec. 
Sjednicu otvara predsjednik Odbora za društvene djelatnosti te konstatira da je 
Dnevni red jednoglasno potvrđen.  
 

 
DNEVNI RED 

 
 

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima 
Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“  

2. Donošenje Odluke o proglašenju Ljube Kuntarića Počasnim građaninom Grada 
Čakovca 

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada 
Čakovca i Hurstville City.  

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i 
tehnološke eksplozije Grada Čakovca za 2015. 

5. Usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Čakovca za 2015. 

6. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 
2016. 

 
Točka 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim 
priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ 
 
Toni Fažon: Dajem riječ gospođi Kemeter. 
 
Dragica Kemeter: Dakle, ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o javnim 
priznanjima nastojali smo  omogućiti zapravo da se na neki način donese na vijeću 
sljedeća točka. Pa smo u Odluci o javnim priznanjima morali promijeniti i 
pojednostavniti neke stvari, tako je naprimjer rečeno da Komisija ne raspisuje javni 
poziv za dodjelu javnog priznanja, nego smo skratili postupak da to može direktno 
gradonačelnik, i isto tako smo rekli da se nagrade pa i te vrste, dakle, u ovom slučaju 
Počasni građanin Grada Čakovca može dodijeliti nekom drugom prigodom, a ne 
samo uz Dan Grada Čakovca. Jer smo do sad imali sve uz Dan Grada Čakovca. I 
onda se još uključila Komisija za javna priznanja, pa je zamolila da se u Odluku 
predloži Gradskom vijeću, da se nagrada za životno djelo može dodijeliti posmrtno. 
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Što nismo do sad imali u Odluci. Dakle, mijenjamo ovu Odluku da bi smo mogli 
odraditi sljedeću točku kao prijedlog Gradskom vijeću. Zahvaljujem. 
 
Toni Fažon: Hvala gospođi Kemeter.  
 
 Predsjednik odbora dao je na glasovanje Donošenje Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade 
„Josip Štolcer Slavenski“. 
 
 ''Za'' su glasali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao 
da se Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima 
Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“, jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o proglašenju Ljube Kuntarića Počasnim 
građaninom Grada Čakovca 
 
Toni Fažon: Molim gospođu Kemeter za pojašnjenje. 
 
Dragica Kemeter: Dakle, ova je Odluka vezana za prethodnu kao što sam rekla, 
Ljubi Kuntariću uručit će se, nadam se ako to Gradsko vijeće odluči, medalja Počasni 
građanin Grada Čakovca na obilježavanju 90. rođendana koncertom koji će se 
održati 29. listopada u Centru za Kulturu Čakovec. Zahvaljujem. 
 
Toni Fažon: Hvala lijepa gospođi Kemeter.  
 
 Predsjednik odbora dao je na glasovanje Donošenje Odluke o proglašenju 
Ljube Kuntarića Počasnim građaninom Grada Čakovca. 
 
 ''Za'' su glasali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao 
da se Donošenje Odluke o proglašenju Ljube Kuntarića Počasnim građaninom 
Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji 
između Grada Čakovca i Hurstville City. 
 
Toni Fažon: Dajem riječ gospodinu.  
 
David Vugrinec: Na inicijativu hrvatskih iseljenika koji žive u Australiji, oni su 
predložili da se Grad Čakovec i Hurstville City u Australiji krenu u postupak 
potpisivanja Povelje o prijateljstvu. Riječ je o gradu koji je ustvari predgrađe Sidneya. 
U njemu živi veliki broj hrvatskih, odnosno međimurskih iseljenika i na njihovu 
inicijativu evo oni su već svoj posao odradili što se tiče Australije. Kod njih je 
procedura malo drugačija to tamo ide autonomno i bez većih, da tak velim 
administrativnih procedura napraviti, kod nas je ovo red, znači Gradsko vijeće mora 
ovlastiti gradonačelnika da može potpisati Sporazum o prijateljstvu.  
 
Toni Fažon: Zahvaljujem gospodinu Davidu. Da li ima kakvih pitanja? Gdje se točno 
nalazi Hurstville?  
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David Vugrinec: Kao što sam rekao to je defakto predgrađe Sidneya, znači 
jugoistočna Australija. 
 
Toni Fažon: Hvala, da li ima još kakvih pitanja vezano uz treću točku Dnevnog reda? 
Ako nema. 
 
 Predsjednik odbora dao je na glasovanje Donošenje Odluke o prihvaćanju 
povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Hurstville City. 
 
 ''Za'' su glasali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao 
da se Donošenje Odluke o prihvaćanju povelje o prijateljstvu i suradnji između 
Grada Čakovca i Hurstville City, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i 
tehnološke eksplozije Grada Čakovca za 2015. 
 
Toni Fažon: Gospodinu Davidu dajem riječ. 
 
David Vugrinec: Pa evo ukratko riječ o redovnom usklađivanju ti Planovi zaštite 
požara moraju se donositi najmanje jednom godišnje, mi smo zadnji puta to je bio 10. 
srpnja 2014. godine imali nekoliko izmjena, došlo je do smjene dobrovoljnih 
vatrogasnih zapovjednika DVD-a s područja Grada Čakovca. Promjenom unutarnjim 
ustrojstvom Međimurske županije Grada Čakovca te treba to uskladiti sa postojećim 
stanjima. 
 
Toni Fažon: Znači, ubiti se ažuriralo osobe koje su odgovorne, ako je došlo do 
promjene. 
 
David Vugrinec: Tako je.    
 
Toni Fažon: Hvala.  
 
 Predsjednik odbora dao je na glasovanje Donošenje Odluke o izmjenama i 
dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca za 
2015. 
 
 ''Za'' su glasali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao 
da se Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i 
tehnološke eksplozije Grada Čakovca za 2015., jednoglasno upućuje Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 5. Usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada Čakovca za 2015. 
 
Toni Fažon: Dajem gospodinu Davidu riječ. 
 
David Vugrinec: Ista priča kao i točka prije. Znači usklađivanje obaveza, sa stanjem 
i sa podacima kojima. 
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Toni Fažon: Hvala gospodinu Davidu.  
 
 Predsjednik odbora dao je na glasovanje Usvajanje Analize stanja sustava 
zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2015. 
 
 ''Za'' su glasali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao 
da se Usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Čakovca za 2015., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
Točka 6. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 
Čakovca za 2016. 
 
Toni Fažon: Dajem riječ gospođi Kemeter. 
 
Dragica Kemeter: Dakle, radi se o usvajanju Plana koji nam je neophodan za 2016. 
godinu. Usklađujemo sa zakonom stvari i tako upućujemo Gradskom vijeću, ako se 
slažete. 
 
Toni Fažon. Zahvaljujem gospođi Kemeter.  
 
 Predsjednik odbora dao je na glasovanje Usvajanje Plana razvoja sustava 
civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2016. 
 
 ''Za'' su glasali svi članovi Odbora, pa je predsjednik Odbora konstatirao 
da se Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 
Čakovca za 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
Toni Fažon: Evo time smo završili sve točke Dnevnog reda. Zahvaljujem na suradnji. 
 
 
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti zaključio je sjednicu u 08:30 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/15-01/138 
URBROJ: 2109/02-04-15-03 
Čakovec, 21. rujan 2015. 
 
                                                                    
                                                                       Predsjednik Odbora za društvene 
       djelatnosti Gradskog vijeća 
                            Toni Fažon, v.r. 
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