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Z A P I S N I K 
 

sa 07. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca, 
održane 7.7.2014., s početkom u 8.00 sati u prostorijama 

Uprave Grada Čakovca 
 
 
NAZOČNI: Toni Fažon – predsjednik 

Boris Jeđud - član 
Ranka Liković – član 

  Dražen Blažeka – član 
David Vugrinec – pročelnik UO za društvene, protokolarne i europske 

poslove 
      

Predsjednik Odbora otvorio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u 8.00 sati.  
Konstatira da je nazočna većina članova Odbora za društvene djelatnosti te da Odbor ima 
kvorum.  
      

Predsjednik Odbora predlaže da se danas na Odboru raspravlja o točkama 1, 2 i 6 sa 
08. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca. 

 
Predsjednik Odbora daje na glasovanje Dnevni red. 
 
Za su glasovali svi članovi Odbora pa je usvojen sljedeći: 

 
 

D N E V N I    R E D 
 
1. Upućivanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Gradskom vijeću Grada 

Čakovca na usvajanje 

2. Upućivanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca i prijedloga Odluke o 

usvajanju Izvješća Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje 

3. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju: 

a) Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec i  

b) Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec 

 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
TOČKA 1.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Odbora. 

Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 
30. lipnja 2014. 
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"Za" su glasovala 3 člana Odbora, 1 je bio „suzdržan“ pa je predsjednik Odbora konstatirao 

da se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2014., većinom glasova 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 2.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Odbora. 

Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Čakovca  
 

"Za" su glasovala 3 člana Odbora, 1 je bio „suzdržan“ pa je predsjednik Odbora konstatirao 

da se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Čakovca, većinom glasova upućuje 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 3.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Odbora. 

Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Revizije procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec i Odluke o usvajanju 
Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec 

 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlozi 
Odluke o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za 
Grad Čakovec i Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec , 
jednoglasno upućuju Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
 

Predsjednik Odbora zaključio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti u 8.15 sati. 
 
KLASA: 021-05/14-01/109 
URBROJ: 2109/2-02-14-03 
Čakovec, 7. srpanj 2014. 
                                                 PREDSJEDNIK ODBORA 
            Toni Fažon, v.r. 
 


