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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 02. sjednice Gradskog vijeća održane 09. srpnja 2009. u  
Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati  

  
 Sjednicu je s pozivom Klase: 021-05/09-01/150 sazvao predsjednik Gradskog vijeća 
Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici. Prisutni su: 
gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenici gradonačelnika Veselin Biševac i Zoran Vidović te 
svi pročelnici upravnih odjela Grada Čakovca, osim Slobodana Veinovića, a to su mr. sc. 
Dragica Kemeter, mag. iur., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh., Antun Gjerapić, mag. ing. građ., 
Lidija Jaklin, mag. oec. Sjednici su prisustvovali i Snježana Avirović, dipl. iur. –  v.d. direktora 
GKP „Čakom“ d.o.o., Miodrag Novosel – direktor GP „Ekom“ d.o.o., Andrej Gregorec, ing. 
građ. – direktor GP „Stanorad“ d.o.o. te Kristijan Mavrek – direktor „čaKRA“-e  d.o.o., 
Vladimir Holetić – predsjednik NO GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, Milan Habijan – 
predsjednik NO GP „Stanorad“. Ujedno je prisutna i Vesna Makovec, dipl. ing. arh. – 
predstavnica „Urbia“-e d.o.o.  
 
 Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici također prisutni predstavnici 
medija te da Gradsko vijeće ima kvorum. 
 
  Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici trenutno prisutno 25 vijećnika. 
  
   Napominje da su danas dobili na stol Izvod iz zapisnika sa 01. konstituirajuće 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 
   Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 01. 
konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća. 

 
«Za» su glasovali svi vijećnici, pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod 

iz zapisnika s 01. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća usvojen jednoglasno, s time da se 
na stranici 5., pod točkom 7. Izvoda iz zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća 
od 16. lipnja 2009., kod Odbora za financije i proračun, - točka 3. uz ime Stevo Tkalčec, iz 
Čakovca, umjesto „SDP“ upiše „HDZ“. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici uz materijale primili: 
 
- Popis Klubova vijećnika Gradskog vijeća Grada Čakovca 
- Popis članova Gradskog vijeća Grada Čakovca, članova vijeća mjesnih odbora i gradskih 

kotareva te članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Čakovca 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici danas primili na stol: 
 
- dopunu dnevnog reda – novu točku 12 
- dopunu dnevnog reda – novu točku 13 
- Zaključke Odbora za financije i proračun 
- Zaključke Odbora za društvene djelatnosti 
- Zaključke Odbora za statutarno – pravna pitanja 

Sastao se također Odbor za izbor i imenovanje, čiji se zaključci nalaze uz materijale:  
Rješenje o imenovanju upravnih vijeća gradskih ustanova, Rješenje o imenovanju nadzornih 
odbora gradskih poduzeća i Rješenje o imenovanju Komisije za određivanje imena ulica i 
trgova. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje predloženu dopunu Dnevnog reda na 
način da se iza točke 11. dodaju točke 12. i 13., a prethodna točka 12. postaje točka 14. 
dnevnog reda Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
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„Za“ su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je usvojena dopuna 
dnevnog reda na način da se iza točke 11. dodaju točke 12. i 13., a prethodna točka 12. postaje točka 
14. dnevnog reda Gradskog vijeća Grada Čakovca. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje predloženi Dnevni red. 
 

„Za“ su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je 
jednoglasno usvojen sljedeći: 

D N E V N I    R E D 
 

1. Donošenje Statuta Grada Čakovca  
2. Donošenje Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca  
3. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca  
4. Donošenje Odluke o grbu Grada Čakovca  
5. Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji u Gradu Čakovcu za 2008.  
6. Donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca  
7. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za određivanje imena ulica i trgova  
8. Donošenje Rješenja o imenovanju upravnih vijeća gradskih ustanova  
9. Donošenje Rješenja o imenovanju nadzornih odbora gradskih poduzeća  
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike 

Županijskog suda u Čakovcu  
11. Donošenje Odluka i Rješenja  iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti  
12. Donošenje Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca i 

Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca  
13. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Čakovca 
14.  Informacije, pitanja i prijedlozi 

 
GRADSKO VIJEĆE U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA 

 
1. a) Usvajanje Izvješća o poslovanju gradskog poduzeća GP "Ekom" d.o.o. 

Čakovec  
b) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti društva GP „Ekom“ d.o.o.  

2. a) Usvajanje Izvješća o poslovanju GP "Stanorad" d.o.o. Čakovec  
b) Usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora GP    „Stanorad“ d.o.o. za 2008.  

 3. 
a) Usvajanje Izvješća o stanju društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec  
b) Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjeg obračuna za 2008. za GKP 

„Čakom“ d.o.o. Čakovec  
c) Usvajanje Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i radu 

Nadzornog odbora društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec  
d) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec 
e)  Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru društva 

GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec (materijal u prilogu) 
f) Donošenje Odluke o imenovanju revizora društva GKP „Čakom“ d.o.o. 

Čakovec za 2009.  
4.  Usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Razvojne agencije     

Grada  Čakovca – čakRA d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 31. 
prosinca 2008.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12 sati i 05 minuta. 
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Renato Slaviček postavio je pitanje vezano uz Časnički dom. Zatražio je kronologiju razvoja 
događaja i kompletne informacije vezano uz Časnički dom. Širi odgovor moli u pisanom 
obliku. 
 
Branko Šalamon odgovorio je da će Časnički dom služiti prvenstveno za potrebe Knjižnice 
„Nikola Zrinski“ Čakovec. Međimurska županija je poslala račun od 7 milijuna kuna Gradu 
Čakovcu. Sa sadašnjim županom se priprema dogovor o obvezama Grada Čakovca i 
Međimurske županije. Časnički dom je saniran. U sklopu Knjižnice će biti i kafić. Dio za kafić 
biti će gotov do Porcijunkolova. Poslovi vezani uz to su dani „Ekom“-u. Knjižnica priprema 
prostor za dječju i veleučilišnu biblioteku. To ne znači da će Grad Čakovec platiti 7 milijuna 
kuna Međimurskoj županiji.  
 
Marija Ružić postavila je pitanje vezano uz Izvršenje Proračuna Grada Čakovca. Svi su pred 
izradom rebalansa Proračuna, a nama se vijeće sastaje tek u rujnu. Pitala je koliko je od 160 
planiranih miljuna ostvareno. Rebalans je hitan i čudila se što ga nema na dnevnom redu.  
 
Branko Šalamon je odgovorio da će se Izvršenje Proračuna staviti na dnevni red u 
zakonskom roku. Stanje nije stabilno, teško je. Od prihoda iz  poreza na dohodak već par 
mjeseci nismo dobili ni kunu. Potrošnja u Proračunu je usklađena sa prihodovnom stranom. 
Rebalans pripremamo i biti će u listopadu ili studenom na dnevnom redu. Interni rebalans mi 
smo sebi već postavili i usmjerili ga prema gradskim poduzećima. Vijeće ionako ne može 
donijeti odluke kojima bi se financijsko stanje poboljšalo. Iz državnog proračuna, maksimalno 
nam režu prihode.  
 
Stevo Tkalčec je postavio pitanje vezano uz način donošenja odluka i trošenja sredstava 
poreznih obveznika u 2008. bez propisanih postupaka nabave što proizlazi iz Izvješća o 
nalazu državne revizije. O kakvoj vrsti nabave roba i usluga se radi, a za koje je izravni 
ugovaratelj sklopio najmanje 180 ugovora koji ne prelaze 70 tisuća kuna, a za koje je na taj 
način potrošeno 12.600,000,00 kuna na proračun tih sredstava odnosno poreznih obveznika. 
Zatražio je odgovor u pisanom obliku i dostavu Plana javne nabave za 2008. i 2009. 
 
Branko Šalamon je odgovorio da su ti podaci iz točke dnevnog reda Izvješće o obavljenoj 
reviziji za 2008. i da će na to pitanje odgovoriti pod točkom dnevnog reda. 
 
Vedran Mikulić je postavio pitanje o načinu funkcioniranja Gradskog vijeća. Formiran je 
gradonačelnikov kolegij. Zanima ga kako će gradski vijećnici biti informirani o odlukama koje 
se tamo donesu. 
 
Gordan Vrbanec je odgovorio da je gradonačelnikov kolegij osnovan odlukom 
gradonačelnika. 
 
Branko Šalamon je nastavio da je to ugrađeno u Statut Grada Čakovca i Poslovnik o radu 
Gradskog vijeća Grada Čakovca. Obveza gradonačelnika je da 2 puta godišnje obavještava 
Gradsko vijeće o svojim odlukama. Poglavarstvo je prije Gradskog vijeća uz prisutnost 
medija donosilo svoje odluke. Kolegij je formiran zato da što više ljudi bude uključeno u 
pripremu određenih zaključaka. Takvu sjednicu javnost prati kroz medije. Na odlučivanje o 
rebalansu Proračuna biti će pozvani i predsjednici klubova vijećnika. To tijelo će pomagati 
gradonačelniku. Praksa za to nije nigdje propisana. Po zakonu, gradonačelnik donosi odluke 
sam, odgovoran je za njih i samostalan je u odlučivanju. Zaključci gradonačelnika idu, ako su 
u nadležnosti Gradskog vijeća, Gradskom vijeću na usvajanje. Gradsko vijeće će ih moći 
izmijeniti ako misli drugačije. 
 
Vedran Mikulić je konstatirao da bi on uključio i oporbu.  
 
Branko Šalamon je rekao da mu je to pravo da odlučuje bez njih dao zakon i birači. 
Zakonodavac to nije predvidio. Sve odluke, isti dan su objavljene na web stranici Grada 
Čakovca te su i tim putem dostupni javnosti. 
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Željko Jakopec ja postavio pitanje o cijeni rasvjete i ukupnoj visini investicije na SRC 
„Mladost“ te da li je i koliko Županija sufinancirala rasvjetu. Koliko je cijena jedne utakmice, 
tko ju plaća, da li su reflektori ugrađeni u rasvjetu novi ili reparirani? 
 
Branko Šalamon je odgovorio da je cijena rasvjete 6.5 milijuna kuna za SRC „Mladost“ te da 
smo provedbu dali „Ekom“- u. Rasvjeta je u skladu sa svim tehničkim uvjetima. „Ekom“ je 
donio cjenik usluga sata rada. Različito je dok se koristi struja iz agregata. Danas će se 
pogon pustiti u sistem, ali današnje rasvjetljenje utakmice ne ide na trošak Grada Čakovca. 
Koliko će se naplaćivati ovisi o tome kada će biti utakmice, da li danju ili noću.  
 
Veselin Biševac dopunio je odgovor.  
 
Damir Mesarov je zatražio za oporbu 20 minuta u emisiji „Čakovečki kutak“. 
 
Branko Šalamon je odgovorio da to nije promidžba stranaka. Emisije su o aktivnostima 
Grada Čakovca, a ne o tome što i kako radi koja politička stranka.  
 
Đuro Bel je istaknuo da se njegova naknada za rad u Gradskom vijeću i dalje dostavlja  
Caritasu. Pitao je da li ima smisla postavljati vijećnička pitanja kad na pitanje o rasvjeti nije 
odgovoreno. 
 
Branko Šalamon je odgovorio pohvalno na ideju vijećnika Bela što se tiče naknade koja će 
se dostavljati Caritasu. Na pitanje o smislu postavljanja vijećničkih pitanja odgovorio je da to 
mora sam procijeniti jer je Grad Čakovec na sva pitanja u svom djelokrugu reagirao. Sad se 
promijenio odnos Gradskog vijeća i gradonačelnika, ali vijećnici i dalje aktivno sudjeluju u 
radu Gradskog vijeća u interesu Grada Čakovca. Što se tiče Međimurske županije i njenog 
učešće u raspravi, napomenuo je da je viđe župana obećalo sufinancirati rasvjetu pa je tako 
bivši župan Posavec rekao da će dodijeliti 1.2 milijuna kuna. Sadašnji župan upoznat je sa 
tim problemom.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 12.48 sati i prelazi se na rad po 
dnevnom redu. 
 
Točka 1. Donošenje Statuta Grada Čakovca 
 
U raspravi su sudjelovali: Romano Bogdan, Gordan Vrbanec  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

 Donosi se Statut Grada Čakovca s time da se u članku 73. riječi „Dom hrvatske 
vojske“ zamjenjuju riječima „Knjižnica „Nikole Zrinski“ u odgovarajućem 
padežu. 

  
«Za» su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Statut 
Grada Čakovca donesen jednoglasno. 
 
 
Točka 2. Donošenje Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca 
 
U raspravi su sudjelovali: Marija Ružić, Gordan Vrbanec, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

 Donosi se Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
"Za" su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je 
Poslovnik Grada Čakovca donesen jednoglasno. 
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Točka 3. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca 
 
U raspravi su sudjelovali: Gordan Vrbanec, Romano Bogdan 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

 Donosi se Odluka o javnim priznanjima Grada Čakovca. 
 
 «Za» su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka 
o javnim priznanjima Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o grbu Grada Čakovca 
 
U raspravi su sudjelovali: Marija Ružić, Branko Šalamon, Gordan Vrbanec, Đuro Bel, Dragica 
Kemeter, Željko Jakopec 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

 Donosi se Odluka o grbu Grada Čakovca. 
 
 «Za» su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka 
o grbu Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 5. Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji u Gradu Čakovcu za 2008. 
 
U raspravi su sudjelovali: Marija Ružić, Stevo Tkalčec, Branko Šalamon, Antun Gjerapić 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

 Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji u Gradu Čakovcu za 2008., Državnog 
ureda za reviziju, Područni ured Čakovec. 

  
«Za» su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je 
Izvješće o obavljenoj reviziji u Gradu Čakovcu za 2008., usvojeno jednoglasno.  
 
 
Točka 6. Donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca 
 
U raspravi su sudjelovali: Vesna Makovec, Gordan Vrbanec, Marija Ružić 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

 Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca.  
 

 
«Za» su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka 
donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 7. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za određivanje imena ulica i 
trgova 
 
Nitko nije tražio riječ. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeće Rješenje: 
 

 U Komisiju za određivanje imena ulica i trgova, na vrijeme od 4 godine, imenuju 
se: 
1. Zvonko Golub (SDP), za predsjednika   
2. Krunoslav Kovačić  (HSS), za člana 
3. Zoran Korpar (HNS), za člana  
4. Nada Vidić (HSU), za člana  
5. Ivan Pranjić (HDZ), za člana  
Djelokrug rada Komisije za određivanje imena ulica i trgova određen je 
Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca. 

  
«Za» su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je 
Rješenje doneseno jednoglasno. 
 
Iz opravdanih razloga sjednicu je napustio Dragutin Bajsić pa je u vijećnici trenutno prisutno 
24 vijećnika. 
 
 
Točka 8. Donošenje Rješenja o imenovanju upravnih vijeća gradskih ustanova 
 
U raspravi su sudjelovali: Vedran Mikulić, Branko Šalamon, Gordan Vrbanec, Željko Jakopec 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeće Rješenje: 
 

 U Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA ČAKOVEC, na vrijeme od 4 godine, 
imenuju se: 

1.  Stjepan Kovač (SDP), za predsjednika   
2.  Natalija Vikert (SDP), za člana 
3.  Karolina Juzbašić (HNS), za člana  
Ostala dva člana Upravnog vijeća imenuju se iz redova zaposlenika Dječjeg 
vrtića Čakovec i roditelja kao korisnika usluga. 

U Upravno vijeće CENTRA ZA KULTURU ČAKOVEC, na vrijeme od 4 godine, 
imenuju se: 

1.  Mira Kermek (SDP), za predsjednika   
2.  Dejan Buvač (SDP), za člana 
3.  Dragutin Bajsić (HSU), za člana  
4.  Vesna Zadravec (HNS), za člana  

Preostali član Upravnog vijeća imenuje se iz redova zaposlenika Centra za 
kulturu Čakovec. 
U Upravno vijeće KNJIŽNICE “NIKOLA ZRINSKI” ČAKOVEC, na vrijeme od 4 
godine, imenuju se: 

1.  Petar Novački (HSS)), za predsjednika   
2.  Stjepan Korunić (SDP), za člana 
3.  Zlata Zorko (SDP), za člana  
4.  Jasenka Horvat ((HSU), za člana  
        

Preostali član Upravnog vijeća imenuje se iz redova zaposlenika 
Knjižnice “Nikola Zrinski”  Čakovec. 

U Upravno vijeće PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ČAKOVEC, na vrijeme od 
4 godine, imenuju se: 
1. Dragutin Balog (SDP), za predsjednika   
2. Zvonko Bašek (HSS), za člana  

Preostali član Upravnog vijeća imenuje se iz redova zaposlenika Pučkog 
otvorenog učilišta Čakovec. 
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U Upravno vijeće JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ČAKOVCA, na 
vrijeme od 4 godine, imenuju se: 

1.  Mario Medved (SDP), za predsjednika   
2.  Josip Jezernik (SDP), za člana 
3.  Josip Varga (HNS), za člana  
4.  Nino Vurušić (HSS), za člana  

Preostali član Upravnog vijeća imenuje se iz redova zaposlenika Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Čakovca. 
 

«Za» su glasovala 18 vijećnika, 4 vijećnika su bila „protiv“, a 2 vijećnika „suzdržani“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje doneseno većinom glasova. 
 
 
Točka 9. Donošenje Rješenja o imenovanju nadzornih odbora gradskih poduzeća 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeće Rješenje: 
 

 U Nadzorni odbor GKP «ČAKOM» d.o.o. Čakovec, na vrijeme od 4 godine, 
imenuju se: 
1. Ivica Perhoč (SDP), za predsjednika   
2. Ilija Okun (SDP), za člana 
3. Stjepan Vranović (HSS), za člana 
4. Boris Jeđud (HNS), za člana 
Preostali član Nadzornog odbora imenuje se iz redova zaposlenika GKP 
«Čakom». 
U Nadzorni odbor GP «STANORAD» d.o.o. Čakovec, na vrijeme od 4 godine, 
imenuju se: 
1. Milan Habijan (SDP), za predsjednika   
2.  Ljudevit Vugrinec (SDP), za člana 
3.  Vladimir Damiš (HSS), za člana  
4.  Emil Hudin (HSU), za člana  
Preostali član Nadzornog odbora imenuje se iz redova zaposlenika GP 
«Stanorad». 
U Nadzorni odbor GP «EKOM» d.o.o. Čakovec, na vrijeme od 4 godine, imenuju 
se: 
1.  Gordan Vrbanec (SDP),  za predsjednika   
2.  Dragutin Vugrinec (HSS), za člana 
3.  Nenad Hranilović (HNS), za člana  
4.  Ranka Liković (HSU), za člana  
Preostali član Nadzornog odbora imenuje se iz redova zaposlenika GP «Ekom». 

  
«Za» su glasovali 17 vijećnika, 4 su bila „protiv“, a 3 „“suzdržana pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje doneseno većinom glasova. 
 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike 
Županijskog suda u Čakovcu 
 
Nitko nije tražio riječ.  
  

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

 Utvrđuju se sljedeći kandidati za suce porotnike Županijskog suda u Čakovcu: 
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1. STANKA TKALČEC, Tina Ujevića 20, 40 000 Čakovec, rođ. 13. studenog 1940., 
VKV tkalac, umirovljenica, telefon 040/384-079 
2. DRAGA HRANILOVIĆ, S. Kolara 19, 40 000 Čakovec, rođ. 25. rujna 1945., 
medicinska sestra, umirovljenica, telefon 040/395-904 
3. DRAGUTIN HORVAT, Putjane 38, 40 000 Čakovec, rođ. 26. rujan 1952., 
pravnik-kriminalist, umirovljenik, telefon 098/9739949 ili 040/364-300 
4. TEREZIJA BARIĆ, L. Ružičke 18, 40 000 Čakovec, rođ. 6. listopada 1943., 
službenik na sudu, umirovljenica, do sada bila sudac porotnik, telefon 040/390-
335 
5. TIHOMIR DOMINIĆ, Ulica 17. rujna 1991. br. 6, 40 000 Čakovec, rođ. 18. srpnja 
1970., vozač teretnih motornih vozila, umirovljenik MUP-a, telefon 098/912-0290 
ili 040/391-034 
6. VELJKO BOŽIĆ, Ivana pl. Zajca 33, 40 000 Čakovec, rođ. 1. svibnja 1949., 
pravnik – kriminalist, umirovljenik, telefon 098/589-444 ili 040/328-328 
7. MIJO VIDIĆ, Fortunata Pintarića 16, 40 000 Čakovec, rođ. 18. kolovoza 1942., 
diplomirani ekonomist, umirovljenik, telefon 098/9770-181 ili 040/363-702 
8. STJEPAN ŠOLTIĆ, Milke Trnine 51, 40 000 Čakovec, rođ. 16. kolovoza 1941., 
pravnik – kriminalist, umirovljenik, do sad je bio sudac porotnik, telefon 
040/364-389 
9. DRAGUTIN JOSIP MESARIĆ, Zelena 4, Mačkovec, 40 000 Čakovec, rođ. 18. 
studenog 1951., pravnik – kriminalist, umirovljenik, telefon 098/903-44-63 ili 
040/341-157 
10. VLATKA MINĐEK, Jakova Gotovca 1, 40 000 Čakovec, rođ. 15. rujna 1952., 
krojačica, umirovljenica, telefon 098/922-7775 ili 040/311-152 
11. VERA BAMBURAČ, Zrinsko-frankopanska 12, 40 000 Čakovec, rođ. 14. 
veljače 1952., medicinska sestra, umirovljenica, telefon 040/313-065 
12. KRISTINA POSPIŠ, Tome Masaryka 11, 40 000 Čakovec, rođ. 10. srpnja 
1939., tajnica, umirovljenica, telefon 040/314-057 
13. NATALIJA SAČER, Dr. Vinka Žganca 14, 40 000 Čakovec, rođ. 1. veljače 
1982., diplomirani pravnik, nezaposlena, telefon 098/178-56-79 ili 040/363-710 
14. LJILJANA SMILJANIĆ, Radnička 163, 40 000 Čakovec, Savska Ves, rođ. 09. 
studeni 1957., odgajateljica, zaposlena u Dječjem vrtiću Čakovec, telefon 
040/334-332 ili 091/573-2761 
15. RUŽICA TURK, Travnička 69, 40 000 Čakovec, rođ. 19. ožujka 1945., 
diplomirani ekonomist, umirovljenica, telefon  
Predlaže se Skupštini Međimurske županije da imenuje predložene kandidate za 
suce porotnike Županijskog suda u Čakovcu . 

  
«Za» su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka 
donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 11. Donošenje Odluka i Rješenja iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti 
 
 
I.     Prodaja zemljišta upisanog u zk. ul. br. 7252. k.o. Čakovec 

 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

Odobrava se prodaja zemljišta upisanog u zk.ul.br.7252, k.o. Čakovec, -
čest.br.229/1/31/16, livada, površine 1100 m2, (ident. s kčbr.200/16, k.o. iste), -
čest.br.229/1/31/17, livada, površine 1100 m2, (ident. s kčbr.200/17, k.o. iste), -
čest.br.229/1/31/18, livada, površine1100 m2, (ident. s kčbr. 200/18, k.o. iste), na 
području Vojnih vrtova – Sjever u Čakovcu, po početnoj cijeni od 100,-€/m2 (u 



 9 

protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan održavanja javnog 
nadmetanja). 

U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, zemljište se kupuje po načelu 
„viđeno – kupljeno“, bez komunalne infrastrukture, što isključuje naknadne prigovore 
kupca na materijalne i pravne nedostatke. 

Određuje se jamčevina u iznosu koji čini minimalno 10 % od početne cijene. 
Smatra se izvršenom i valjanom samo ona uplata koja je vidljiva na računu Grad 
Čakovca na dan održavanja javne dražbe do 10,00 sati, a jedini dokaz o tome koji će se 
uvažiti je izvod iz platnog prometa sa računa Grada Čakovca izlistan na dan javne 
dražbe, u 10,00 sati, koji dokaz će biti predočen svim sudionicima dražbe, ako to budu 
zahtijevali. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se 
moći pristupiti javnoj dražbi. Pravila javnog nadmetanja sadržavat će Zapisnik o 
provođenju javnog  nadmetanja.  

Prodaja zemljišta iz prethodne točke ovog Zaključka izvršit će se usmenom 
javnom dražbom, objavom u lokalnom tjedniku i na web stranicama Grada Čakovca, a 
dražba će se provesti 8 dana od dana objave. 

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo, 
Odsjek za imovinskopravne poslove, da raspiše javni natječaj za prodaju 
građevinskog zemljišta iz točke 1., pod uvjetima iz ovog Zaključka, a gradonačelnik 
Grada Čakovca ovlašćuje se na sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina iz točke 
1. sa najpovoljnijim ponuđačima. 
 
«Za» je glasovalo 19 vijećnika, a 5 ih je bilo „suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog 
vijeća konstatira da je Odluka donesena većinom glasova. 
 
 
II. Dodjela gradilišta mještanima romskog naselja Kuršanec 
 
U raspravi su sudjelovali: Vedran Mikulić, Branko Šalamon, Marijan Reich, Gordan Vrbanec, 
Stevo Tkalčec, Nenad Hranilović, Marija Ružić, Đuro Bel 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

Daje se suglasnost na nacrt tri Zapisnika o dodjeljivanju gradilišta u romskom 
naselju Kuršanec pod brojem Klasa: 940-01/08-01/46, koji će biti osnova za naknadno 
sklapanje Ugovora o pravu građenja kada se ispune uvjeti za to. 

Odobrava se dodjela gradilišta mještanima romskog naselja Kuršanec, na 
području Detaljnog plana uređenja romskog naselja Kuršanec, (Sl. gl.Grada Čakovca 
04/06– dalje u tekstu: DPU) i Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca o imenovanju 
ulica u romskom naselju Kuršanec (Sl. gl. Grada Čakovca broj 17/08), u broju 
gradilišta koji omogućava raspoloživi prostor DPU, u dogovoru s predstavnicima 
romskog naselja i prema Zapisnicima iz točke 1. 

 O dodjeli drugih gradilišta sastavit će se novi Zapisnik o dodjeljivanju 
gradilišta u romskom naselju Kuršanec i prikupiti svi osobni podaci stjecatelja 
gradilišta, a koji će biti osnova za naknadno sklapanje Ugovora o pravu građenja kada 
se ispune uvjeti za to. 

Gradilišta se dodjeljuju bez naknade, uvažavajući teško socijalno stanje Roma 
kao nacionalne manjine. 
 Ovlaštenici – stjecatelji gradilišta ovlašteni su temeljem potpisanog Zapisnika o 
dodjeljivanju gradilišta u romskom naselju Kuršanec započeti gradnju stambenih 
građevina o svom trošku, ali isključivo poštivajući uspostavljenu građevinsku liniju, u 
skladu s uvjetima gradnje propisanim Detaljnim planom uređenja romskog naselja 
Kuršanec, {uvjeti uređenja i korištenja njegove građevne čestice te gradnje građevine: 
veličina i površina građevina koje se mogu izgraditi na građevnoj čestici, namjena 
građevina, smještaj građevina na građevnoj čestici, oblikovanje građevina i uređenje 
građevne čestice}, sve u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, (NN broj 
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76/07 i 38/09) te drugim pozitivnim propisima RH primjenjivim u graditeljstvu koji 
uređuju građenje 
 Svaki Ovlaštenik – stjecatelj prava građenja može detaljne uvjete uređenja i 
korištenja njegove građevne čestice te gradnje građevine dobiti kod Upravnog odjela 
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Grada Čakovca, Odsjek za 
provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji. 

Ovlaštenici – stjecatelji gradilišta mogu započeti sa gradnjom nakon isteka 
vegetacijske sezone 2008/2009, odnosno nakon ubiranja plodova i usjeva, (pšenica, 
kukuruz i drugo). 
 Grad Čakovec nastavlja sa sređivanjem imovinsko-pravnih odnosa i prijenosa 
zemljišta sa RH i fizičkih osoba u vlasništvo Grada Čakovca te provedbe geodetskih 
elaborata građevinskog zemljišta DPU-a u katastru i gruntovnici, kao i s dovršenjem 
DPU-a, ulice i parcele – proširenje granice građenja. 
 Radi dovršetka obuhvata DPU-a s njegove istočne i južne strane Grad Čakovec 
će otkupiti dijelove  čestica od vlasnika fizičkih osoba približne površine 1550 m2, za 
česticu ulice UK 1 cca 630 m2, ukupno cca 2180 m2, po tržišnim cijenama koje budu 
vrijedile u vrijeme otkupa. 
 Grad Čakovec će izvesti ulice s komunalnom infrastrukturom unutra DPU-a u 
skladu sa svojim financijskim mogućnostima. 
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na poduzimanje svih radnji i 
izdavanja svih naloga potrebnih za realizaciju ovog Zaključka kao i na potpisivanje 
svih potrebnih akata u istu svrhu. 
 
«Za» je glasovalo 20 vijećnika, 4 „protiv“, „suzdržanih“ 0 pa predsjednik Gradskog 
vijeća konstatira da je Odluka donesena većinom glasova. 
 
 
III. Rješenja o brisanju svojstva društvenog vlasništva i brisanja javnog dobra ceste i 
putevi sa čestica na području između Južne obilaznice i Savske Vesi 
 
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Vranović,  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
Donose se Rješenja o brisanju svojstva društvenog vlasništva i brisanja javnog dobra 
ceste i putevi sa čestica na području između Južne obilaznice i Savske Vesi. 
 
«Za» je glasovalo 24 vijećnika pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka 
donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 12. Donošenje Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada 
Čakovca i Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca 
 
 
I. Imenovanje Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

 U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Čakovca imenuju se: 
1. Veselin Biševac, zapovjednik  
2. Ivica Pongrac, zamjenik zapovjednika 
3. Ferid Kašmo, član 
4. Marijan Reich, član 
5. Slavica Mustač,član 
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6. Dinko Kancijan, član 
7. Dario Ban, član 
8. Fanika Četković,član 
9. Ninoslav Šipoš, član 
10. Dragutin Vugrinec, član 
11. Miroslav Novak, član 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o 
imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca (Sl. gl. Grada 
Čakovca 05/06) 

  
«Za» su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka 
donesena jednoglasno. 
 
 
II. Imenovanje Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

 U Stožer zaštite i spašavanja Grada Čakovca imenuju se: 
1. Zoran Vidović, zamjenik gradonačelnika, načelnik stožera 
2. Ivan Krištofić, dipl.ing., zapovjednik JVP Grada Čakovca, član 
3. Ferid Kašmo, prof. načelnik odjela za zaštitu i spašavanje, član 
4. Dragica Kolenić, viša.med. sestra, član 
5. Vladimir Dolar, dr.vet. med., član 
6. Slobodan Veinović, prof., član 
7. Suzana Belović, dipl.soc.rad., član 
8. Miroslav Vrbanec, dipl.ing., član 
9. Antun Gjerapić, dipl.ing.građ., član 
10. Lidija Vrbanec-Megla, član 
11. Karmen Franin, dipl.ing., član 
12. Goran Đurašin, dipl.krim, načelnik pol.postaje Čakovec. 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju 
zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 
05/06). 

 
«Za» su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka 
donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 13. 
 
 
I. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Čakovca 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeće Smjernice: 
 

1. Potrebno je što prije provesti osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja i 
zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca, te kontinuirano provoditi 
osposobljavanje postrojbi civilne zaštite. 

2. U suradnji sa Gradskim društvom Crveni križ Čakovec, potrebno je educirati osobu 
koja će provoditi poslove Službe traženja. 
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3. U okviru postrojbe civilne zaštite, formirati ekipu koja će se kod ovlaštene 
ustanove educirati u smislu pružanja prve pomoći, edukaciji priključiti članove PVJ 
i DVD. 

4. U sklopu aktivnosti organizirati akcije dobrovoljnog davanja krvi u suradnji sa 
Gradskim društvom Crvenog križa i  Županijskom bolnicom – Čakovec. 

5. Potrebno je osigurati adekvatan skladišni prostor za opremu postrojbi zaštite i                                                                               
spašavanja, te gradske postrojbe civilne zaštite, u okviru prostora PVJ i DVD 
Čakovec.                    

6. Za postrojbe civilne zaštite Grada Čakovca potrebno je hitno nabaviti najpotrebniju 
specijalističku opremu, kompresor za punjenje boca sa zrakom, te čamce s van 
brodskim motorima, potopne pumpe, vatrogasne cijevi, agregati za struju, motorne 
pile, šatore i slično. 

7. Za postrojbe JVP Grada Čakovca potrebno je prema mogućnostima osigurati 
financijska sredstva za nabavu pumpi, opreme za čišćenje zagađenih voda, 
opreme za čišćenje cesta i opreme za usisavanje voda. 

8. Potrebno je poduzimati mjere na izgradnji, održavaju i sanaciji pristupih putova. 
9. Potrebno je planirati i provesti (barem jedanput godišnje) vježbu zaštite i 

spašavanja s težištem na zaštiti od olujnog nevremena i poplava, radi 
osposobljavanja operativnih snaga civilne zaštite, vatrogasnih postrojbi i ostalih 
organiziranih snaga zaštite i spašavanja.  

10. Potrebno je osigurati potrebna financijska sredstva za potrebe DVD-a i JVP, 
Čakovec u skladu sa Zakonom o vatrogastvu, npr. za provedbu vježbe u skladu s 
Planom intervencija u zaštiti okoliša Grada Čakovca (zaštita incidenata na 
rijekama, za zaštitu od epidemija i potresa i sl.)   

11. Kako bi se smanjio rizik pojave nekih zaraznih bolesti u epidemijskom obliku,  
potrebno je kontinuirano provoditi nadzor nad zaraznim bolestima, vodom za piće i 
kupanje, proizvodnjom i prometom namirnica, odlaganjem otpadnih tvari, te 
provoditi obvezne DDD mjere sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i 
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.  

12. Službe Zavoda za javno zdravstvo će biti u trajnoj pripravnosti, npr. djelatnost za 
epidemiologiju ima organiziranu trajnu pripravnost specijalista epidemiologa sa 
organiziranim službenim prijevoznim sredstvom. 

13. Poduzimati sve mjere i radnje sukladno procjeni ugroženosti i planu zaštite i      
spašavanja. 

14. Upoznavanje s obvezama koje proizlaze iz Zakona o crvenom križu.   
 
«Za» su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su 
Smjernice donesene jednoglasno. 
 
 
II. Odluka o provođenju aktivnosti Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
Razmatrajući stanje sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca, a 
vezano uz aktivnosti Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca potrebno je u 
suradnji sa Zapovjedništvom Civilne zaštite Grada Čakovca i dalje provoditi aktivnosti 
sukladno Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Grada Čakovca KLASE: 021-05/09-01/155 URBROJ: 2109/2-01-09-04. 

Stručne službe Grada Čakovca obavezuju se da nakon dobivene Suglasnosti na 
Plan zaštite i spašavanja za područje Grada Čakovca od strane Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje, isti dostave Gradskom Vijeću na usvajanje. 

Nastavlja se koordinirana suradnja s Područnim uredom za zaštitu i 
spašavanje, osobito u pogledu razmjene informacija, iskustava i potrebnih mjera u 
cilju sprečavanja, odnosno prevencije mogućih katastrofalnih posljedica. 
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Utvrđuje se da su Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite 
Grada Čakovca, u dosadašnjim aktivnostima ispunili obveze iz Zakona o zaštiti i 
spašavanju, te aktivno sudjelovali u raspravama glede poboljšanja stanja zaštite i 
spašavanja na području Grada Čakovca. 
 
«Za» su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka 
donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 14. Informacije, pitanja i prijedlozi 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Branko Šalamon, Gordan Vrbanec 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je sjednicu Gradskog vijeća u  14 sati i 13 
minuta te je ujedno otvario sjednicu Gradskog vijeća u funkciji Skupštine društva. 
 
 
GRADSKO VIJEĆE U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA 
 
 
Točka 1. 

a) Usvajanje Izvješća o poslovanju gradskog poduzeća „Ekom“ d.o.o.  Čakovec 
b) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti društva GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec 

 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Miodrag Novosel, Marija Ružić, Gordan Vrbanec, 
Marijan Reich, Đuro Bel 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeće Odluke: 
 

 Usvaja se Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće GP "Ekom" d.o.o. 
Čakovec, za 2008. 

  
         Ostvarena dobit GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec, iz 2008. koja iznosi 15.548,62    
kune raspoređuje se u sredstva zadržane dobiti.  
 

«Za» su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluke 
donesene jednoglasno. 
 
 
Točka 2. 

a) Usvajanje Izvješća o poslovanju GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec 
b) Usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora GP „Stanorad“ d.o.o.  za 2008.  

 
U raspravi su sudjelovali: Marija Ružić, Andrej Gregorec, Gordan Vrbanec 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeće Odluke: 
 

 Usvaja se Financijsko izvješće GP "Stanorad" d.o.o. za 2008.  
 Usvaja se  Izvješće o radu Nadzornog odbora GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec za 

2008.  
  
«Za» su glasovala 18 vijećnika, 2 su bila „protiv“, 4 „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da su Odluke donesene većinom glasova. 
 
 
 
 



 14 

Točka 3. 
 

a) Usvajanje Izvješća o stanju društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec 
b) Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjeg obračuna za 208. Za GKP 

„Čakom“ d.o.o. Čakovec 
c) Usvajanje Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i radu 

Nadzornog odbora društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec 
d) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec 
e) Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru društva 

GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec 
f) Donošenje Odluke o imenovanju revizora društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec 

za 2009. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon, Gordan Vrbanec 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeće Odluke: 
 

 Usvaja se financijsko izvješće GKP "Čakom" d.o.o. za 2008. i Izvješće o stanju 
društva GKP „Čakom“ d.o.o. za 2008. od 28. travnja 2008. 

 
 Usvaja se Izvješće neovisnog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih 

izvještaja za 2008. u GKP "Čakom" d.o.o. Čakovec. 
 

 Usvaja se  Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i radu 
Nadzornog odbora GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec u 2008.  

  
 Ostvarena dobit GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, iz 2008. koja iznosi 151.741,89 

kune raspoređuje se u sredstva zadržane dobiti.  
  

 Daje se razrješnica Upravi i Nadzornom odboru društva GKP „Čakom“ d.o.o. 
Čakovec.  

 
 Imenuje se revizorska kuća „REVITANA“ d.o.o. iz Čakovca za obavljanje revizije 

društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, u 2009. 
  
«Za» su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluke 
donesene jednoglasno. 
 
 
Točka 4. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Razvojne agencije 
Grada Čakovca – čakRA d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon, Marija Ružić, Kristijan Mavrek, 
Gordan Vrbanec 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

 Usvaja se Godišnji financijski izvještaj o poslovanju Razvojne agencije Grada 
Čakovca – čakRA d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008. 

  
«Za» su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka 
donesena jednoglasno. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara sjednicu Gradskog vijeća u  15 sati i 18 minuta. 
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KLASA: 021-05/09-01/150 
URBROJ: 2109/2-02-09-08 
Čakovec, 12. ožujak 2009. 

 
 
        PROČELNIK                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA   

  
      mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.       Gordan Vrbanec, ing. el. 


