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IZVOD IZ ZAPISNIKA  
 
s 1. konstituirajuće sjednice i radnog dijela konstituirajuće sjednice Gradskog 

vijeća Grada Čakovca 
 održane 13. lipnja 2013. u gradskoj vijećnici Grada Čakovca,  

Čakovec,  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati  
  
 

Temeljem čl. 87. Zakona o lokalnim izborima (NN RH 144/12) i čl. 2 Poslovnika o 
radu Gradskog vijeća Grada Čakovca (Sl. gl. 10/09, 2/13 i 3/13 – proč- tekst), sjednicu je s 
Pozivom KLASE: 023-01/13-01/39, URBROJ: 2109-01-01-13-01 od 05. lipnja 2013. sazvao 
predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir Posavec, mag. iur. 

Sjednicu otvara predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir 
Posavec, mag. iur. koji je pozdravio nazočne. 
 

Branimir Posavec prozvao je vijećnike čitanjem konačnih rezultata izbora za 
Gradsko vijeće Grada Čakovca KLASE: 013-01/13-01/77, URBROJ: 2109/2-04-13-02 od 24. 
svibnja 2013.  

 
Branimir Posavec je nakon prozivke kao predsjedavajući Gradskog vijeća Grada 

Čakovca konstatirao da su sjednici nazočni izabrani vijećnici: 
Stjepan Kovač (koji je dao ostavku na nespojivu dužnost člana gradskog vijeća Grada 
Čakovca Izjavom od 27. svibnja 2013., javnobilježnička ovjera BROJ: OV -5062-13 s 
obzirom da je 27. svibnja 2013. preuzeo dužnost gradonačelnika Grada Čakovca), Nenad 
Hranilović, Marijana Fabić-Rusak, Ranka Liković, Josip Požgaj, Branko Šalamon, Josip 
Varga, Jurica Horvat, Lana Remar, Miroslav Novak, Emina Miri, Dragutin Bajsić, Sunčana 
Glavak, Đuro Bel, Dražen Blažeka, Maja Đurkin Međimurec, Denis Šarić, Krunoslav Bedi, 
Rajko Bulat, dr. sc. Predrag Kočila i Bruno Matotek. 
 
 Branimir Posavec konstatirao je da je sjednici Gradskog vijeća prisutan 21 vijećnik te 
da vijeće ima kvorum. 
 

Branimir Posavec utvrđuje sljedeći  
 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Izbor Mandatne komisije 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata  

- utvrđivanje člana Gradsko vijeća koji će predsjedavat sjednicom Gradskog vijeća 
- svečana prisega članova Gradskog vijeća 

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 

 
“ZA” su glasovali svi vijećnici, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika,“SUZDRŽANI” 0 vijećnika, 
pa predsjedavajući konstatira da je dnevni red izglasan jednoglasno. 
 
 
TOČKA 1.  IZBOR MANDATNE KOMISIJE 
 

Branimir Posavec napomenuo je da se prema odredbi članka 38. Statuta Grada 
Čakovca i čl. 21. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca, Mandatna komisija 
Gradskog vijeća bira na konstituirajućoj sjednici iz redova vijećnika, na prijedlog 
predsjedavajućeg ili najmanje jedne trećine vijećnika te je zamolio prijedlog. 
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Jurica Horvat je u ime 7 vijećnika predložio sljedeće kandidate za Mandatnu komisiju: 
1.  Eminu Miri, (SDP), za predsjednika  
2. Josipa Požgaja, (MDS), za člana 
3. dr. sc. Predraga Kočilu iz Mihovljana (kandidacijska lista grupe birača), za člana. 

   
Branimir Posavec konstatirao je da nema drugih prijedloga te je dao na 

glasovanje prijedlog da se u Mandatnu komisiju izaberu: 
 

1. Emina Miri, iz Čakovca (SDP), za predsjednika 
2. Josip Požgaj, iz Čakovca (MDS), za člana 
3. dr. sc. Predrag Kočila, iz Mihovljana (kandidacijska lista grupe birača), za člana 

 
 

“ZA” su glasovali svi vijećnici, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika,“SUZDRŽANI” 0 
vijećnika, pa predsjedavajući konstatira da je Mandatna komisija izabrana jednoglasno. 
 
 

Branimir Posavec odredio je pauzu od par minuta radi održavanja sastanka Mandatne 
komisije. 
 
 
TOČKA 2. - Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća 

- utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 
predsjednika  

- svečana prisega članova Gradskog vijeća 
 
 

Branimir Posavec zatražio je od predsjednika Mandatne komisije da obavijesti 
prisutne o provedenim izborima. 
 

Predsjednica Mandatne komisije Emina Miri, obavijestila je da je od Gradskog 
izbornog povjerenstva Grada Čakovca dobila Objavu konačnih rezultata izbora za Gradsko 
vijeće Grada Čakovca KLASE: 013-01/13-01/77, URBROJ: 2109/2-04-13-02 od 24. svibnja 
2013. 

Primila je i javnobilježnički ovjerenu ostavku Stjepana Kovača na nespojivu dužnost 
člana Gradskog vijeća Grada Čakovca od 27. svibnja 2013. (javnobilježnička ovjera BROJ: 
OV-5062/13). 
  Obavijestila je da je temeljem članka 4. koalicijskog Sporazuma SDP-a, HNS-a, HSU-a, 
HSS-a i MDS-a od 19. travnja 2013., izborom gospodina Stjepana Kovača za gradonačelnika 
Grada Čakovca, u Gradsko vijeće Grada Čakovca predložen Damir Matotek.  
 Utvrdila je popis vijećnika abecednim redom i to: 
Bajsić Dragutin, Bedi Krunoslav, Bel Đuro, Blažeka Dražen, Bulat Rajko, Đurkin Međimurec 
Maja, Fabić-Rusak Marijana, Glavak Sunčana, Horvat Jurica, Hranilović Nenad, Kočila 
Predrag, Liković Ranka, Matotek Bruno, Matotek Damir, Miri Emina, Novak Miroslav, Požgaj 
Josip, Remar Lana, Šalamon Branko, Šarić Denis i Varga Josip.  

Emina Miri utvrdila je da sukladno čl. 2 st. 4 Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada 
Čakovca konstituirajućom sjednicom Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava 
prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a to je Nenad Hranilović 
te ga poziva da nastavi voditi sjednicu. 
 
 
 Nenad Hranilović zahvalio je predsjedavajućem Branimiru Posavcu te je pozdravio 
nazočne. 

Prešlo se na davanje svečane prisege članova Gradskog vijeća. 
Predsjedavajući Gradskog vijeća pročitao je tekst prisege utvrđen Poslovnikom o 

radu Gradskog vijeća, a po prozivci, svaki vijećnik je ustao i riječju „prisežem“ prihvatio prava 
i obveze koje proizlaze iz Statuta Grada Čakovca, potpisao tekst prisege i vratio je 
predstavniku Upravnog odjela za upravu. 
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 Predsjedavajući Gradskog vijeća utvrdio je da je na taj način obavljena verifikacija 
mandata svih 21 vijećnika čime su oni postali punopravni članovi Gradskog vijeća Grada 
Čakovca. 
 
 
 
Točka 3.  Izbor Odbora za izbor i imenovanja 
 

Predsjedavajući Nenad Hranilović zamolio je prijedlog vijećnika za članove Odbora za 
izbor i imenovanje. 
 

Jurica Horvat je u ime 7 vijećnika dao prijedlog kandidata u Odbor za izbor i imenovanja: 
 

1. Damir Matotek iz Čakovca (SDP), za predsjednika 
2. Miroslav Novak iz Novog Sela Rok (SDP), za člana 
3. Josip Varga iz Mačkovca (HNS), za člana 
4. Ranka Liković iz Čakovca (HSU), za člana 
5. Bruno Matotek iz Čakovca (HRAST), za člana. 

 
Predsjedavajući Gradskog vijeća Nenad Hranilović konstatirao je da nije bilo drugih 

prijedloga pa je dao na glasovanje prijedlog da se u Odbor za izbor i imenovanja izaberu: 
 

1. Damir Matotek iz Čakovca (SDP), za predsjednika 
2. Miroslav Novak iz Novog Sela Rok (SDP), za člana 
3. Josip Varga iz Mačkovca (HNS), za člana 
4. Ranka Liković iz Čakovca (HSU), za člana 
5. Bruno Matotek iz Čakovca (HRAST), za člana. 

 
“ZA” je glasovalo 18 vijećnika, “PROTIV” su glasovala 3 vijećnika,  “SUZDRŽANI” 0 

vijećnika, pa predsjedavajući konstatira da je Odbor za izbor i imenovanja izabran većinom 
glasova. 
 
 
 
TOČKA 4.  Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 
 

Predsjedavajući Gradskog vijeća Nenad Hranilović predlaže pauzu od par minuta 
kako bi se Odbor za izbor i imenovanje očitovao u pisanom obliku. 
 

Nakon pauze, u 12:22 minute, poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da 
predloži kandidata za predsjednika Gradskog vijeća. 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja temeljem čl. 28. Statuta Grada Čakovca i 
čl. 8 Poslovnika o radu Gradskog vijeća u ime Odbora za izbor i imenovanja predložio je da 
se za predsjednika Gradskog vijeća izabere Branko Šalamon (SDP) iz Čakovca. 
 

Predsjedavajući Gradskog vijeća Nenad Hranilović konstatira da nije bilo drugih 
prijedloga te je dao na glasovanje prijedlog da se za predsjednika Gradskog vijeća Grada 
Čakovca izabere Branko Šalamon (SDP). 
 
  
“ZA” je glasovalo 17 vijećnika, “PROTIV” su glasovala 3 vijećnika, “SUZDRŽANI” 1 vijećnik, 
pa predsjedavajući konstatira da je predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca izabran 
većinom glasova. 
 
 

Izvedena je himna Republike Hrvatske vokalne skupine Josipa Štolcera Slavenskog. 
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Branko Šalamon kao predsjednik Gradskog vijeća preuzeo je daljnje vođenje 
sjednice gradskog vijeća Grada Čakovca i zahvalio se na izboru te pozvao predsjednika 
Odbora za izbor i imenovanje da predloži kandidata za potpredsjednika Gradskog vijeća koji 
će zamjenjivati predsjednika u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.   

 
Damir Matotek u ime Odbora za izbor i imenovanja predložio je da se za prvog 

potpredsjednika Gradskog vijeća izabere Nenad Hranilović.  
 

Branko Šalamon konstatirao je da nije bilo drugih prijedloga te je dao na glasovanje 
prijedlog da se sukladno čl. 28. stavku 7 Statuta Grada Čakovca kao prvi potpredsjednik 
Gradskog vijeća Grada Čakovca koji će zamjenjivati predsjednika Gradskog vijeća u slučaju 
njegove odsutnosti ili spriječenosti izabere Nenad Hranilović (HNS) iz Čakovca. 
 
  

“ZA” je glasovalo 14 vijećnika, “PROTIV” su glasovala 3 vijećnika, “SUZDRŽANA” 4  
vijećnika, pa predsjedavajuća konstatira da je izabran predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Čakovca većinom glasova. 
 
 

Branko Šalamon pozvao je predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da predloži 
kandidata za drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 

Damir Matotek u ime Odbora za izbor i imenovanja predložio je da se za drugog 
potpredsjednika Gradskog vijeća izabere Marijana Fabić-Rusak.  
 

 
Branko Šalamon konstatira da nije bilo drugih prijedloga te daje na glasovanje 

prijedlog da se sukladno čl. 28. stavku 7 Statuta Grada Čakovca kao drugi potpredsjednik 
Gradskog vijeća Grada Čakovca izabere Marijana Fabić-Rusak (HSS) iz Čakovca. 

 
“ZA” je glasovalo 13 vijećnika, “PROTIV” su glasovala 3 vijećnika, “SUZDRŽANI” 5 

vijećnika, pa predsjedavajući konstatira da je drugi potpredsjednik Gradskog vijeća Grada 
Čakovca izabran većinom glasova. 
 
 Branko Šalamon zahvalio se predstojniku Ureda državne uprave što je sazvao, 
otvorio i vodio konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća. 
 

Branko Šalamon predložio je dnevni red radnog dijela konstituirajuće sjednice 
Gradskog vijeća te je otvorio raspravu u kojoj su sudjelovali Dražen Blažeka  i Branko 
Šalamon.  

Sukladno raspravi Branko Šalamon dao se na glasovanje prijedlog, tko je za to da se 
ne intervenira u dnevni red odnosno tko je za to da se ne otvara aktualni sat?   

 
“ZA” je glasovalo 14 vijećnika, “PROTIV” su glasovala 6 vijećnika, “SUZDRŽANI” 1 

vijećnik, pa predsjedavajući konstatira da prijedlog nije prihvaćen. 
 
 Branko Šalamon dao je na glasovanje dnevni red. 
 
„ZA“ je glasovalo 14 vijećnika, „PROTIV“ je glasovalo 0 vijećnika,  „SUZDRŽANI“ je bilo 7, pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen sljedeći:  

 
D N E V N I    R E D 

 
1. Imenovanje Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
2. Imenovanje Odbora za financije i proračun 
3. Imenovanje Odbora za društvene djelatnosti 
4. Imenovanje Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 
5. Izbor Komisije za određivanje imena ulica i trgova 
6. Izmjena Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta 
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7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:  
a) Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca, 
b) Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika,  

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o podjeli imovine između Općine Mala 
Subotica i Grada Čakovca  

9. Donošenje Odluke o dopuni:  
a) Odluke o komunalnom doprinosu  
b) Odluke o komunalnoj naknadi  

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne 
vodne građevine  
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/13-01/98, URBROJ: 2109/2-02-13-07 od 
17. travnja 2013. 
 

«ZA» je glasovalo 14 vijećnika, „PROTIV“ je bilo 0 vijećnika, „SUZDRŽANIH“ ih je bilo 
7, pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika s 27. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen većinom glasova.   

 
 
 
TOČKA 1. Izbor Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
 

Predsjednik Gradskog vijeća poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da 
predloži članove Odbora za Statut Poslovnik i normativnu djelatnost.  
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Damir Matotek predlaže da se u Odbor za 
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izaberu sljedeći kandidati:  
 

1. Dragutin Bajsić, iz Čakovca (HSU), za predsjednika 
2. Lana Remar iz Savske Vesi (SDP), za člana 
3. Ilija Okun iz Savske Vesi (SDP), za člana 
4. Marijan Turk iz Mihovljana (HNS), za člana 
5. Petar Jović Vladušić iz Čakovca (Hrvatski laburisti), za člana 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Branko Šalamon daje na glasovanje prijedlog da se u 

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izaberu: 
 

1. Dragutin Bajsić iz Čakovca (HSU), za predsjednika 
2. Lana Remar iz Savske Vesi (SDP), za člana 
3. Ilija Okun iz Savske Vesi (SDP), za člana 
4. Marijan Turk iz Mihovljana (HNS), za člana 
5. Petar Jović Vladušić iz Čakovec (Hrvatski laburisti), za člana 

 
 

“ZA” su glasovalo svi vijećnici, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika,“SUZDRŽANI” 0 
vijećnika, pa predsjedavajući konstatira da je Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost izabran jednoglasno.  
 
 
 
TOČKA 2. Imenovanje Odbora za financije i proračun 
 

Predsjednik Gradskog vijeća poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da 
predloži članove Odbora za financije i proračun.  
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Damir Matotek predlaže da se u Odbor za 
financije i proračun izaberu sljedeći kandidati:  
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1. Branko Šalamon iz Čakovca (SDP), za predsjednika 
2. Damir Micek iz Čakovca (HNS), za člana 
3. Mijo Vidić iz Čakovca (HSU), za člana 
4. Stjepan Vranović iz Savske Vesi (HSS), za člana 
5. Đuro Bel iz Čakovca (HDS), za člana 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Branko Šalamon daje na glasovanje prijedlog da se u 

Odbor za financije i proračun izaberu: 
 

1. Branko Šalamon iz Čakovca (SDP), za predsjednika 
2. Damir Micek iz Čakovca (HNS), za člana 
3. Mijo Vidić iz Čakovca (HSU), za člana 
4. Stjepan Vranović, iz Savske Vesi (HSS), za člana 
5. Đuro Bel, iz Čakovca (HDS), za člana 

 
 

“ZA” je glasovalo 17 vijećnika, “PROTIV” su glasovala 3 vijećnika,“SUZDRŽANI” 1 
vijećnik, pa predsjedavajuća konstatira da je Odbor za financije i proračun izabran većinom 
glasova. 
 
 
 
Točka 3. Izbor Odbora za društvene djelatnosti 
 

Predsjednik Gradskog vijeća poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da 
predloži članove Odbora za društvene djelatnosti.  
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Damir Matotek predlaže da se u Odbor za 
društvene djelatnosti izaberu sljedeći kandidati:  
 

1. Toni Fažon iz Čakovca (SDP), za predsjednika 
2. Boris Jeđud iz Čakovca (HNS), za člana 
3. Ranka Liković  iz Čakovca (HSU), za člana 
4. Melita Hižman iz Čakovca (HSS), za člana 
5. Dražen Blažeka iz Čakovca (HSLS), za člana 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Branko Šalamon daje na glasovanje prijedlog da se u 

Odbor za društvene djelatnosti izaberu: 
 

1. Toni Fažon iz Čakovca (SDP), za predsjednika 
2. Boris Jeđud iz Čakovca (HNS), za člana 
3. Ranka Liković iz Čakovca (HSU), za člana 
4. Melita Hižman iz Čakovca (HSS), za člana 
5. Dražen Blažeka, iz Čakovca (HSLS), za člana 

 
 

“ZA” je glasovalo 17 vijećnika, “PROTIV” su glasovala 3  vijećnika,“SUZDRŽANI” 1 
vijećnik, pa predsjedavajuća konstatira da je Odbor za društvene djelatnosti izabran većinom 
glasova. 
 
 
Točka 4. Izbor Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 
 

Predsjednik Gradskog vijeća poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da 
predloži članove Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.  
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Damir Matotek predlaže da se u Odbor za 
prostorno planiranje i zaštitu okoliša izaberu sljedeći kandidati:  
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1. Marijan Reich iz Kuršanca (SDP), za predsjednika 
2. Zlata Zorko iz Čakovca (SDP), za člana 
3. Tihomir Žbulj iz Ivanovca (HNS), za člana 
4. Marijana Fabić-Rusak iz Čakovca (HSS), za člana 
5. Sunčana Glavak, iz Čakovca (HDZ), za člana 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Branko Šalamon daje na glasovanje prijedlog da se u 

Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša izaberu: 
 

1. Marijan Reich iz Kuršanca (SDP), za predsjednika 
2. Zlata Zorko iz Čakovca (SDP), za člana 
3. Tihomir Žbulj iz Ivanovca (HNS), za člana 
4. Marijana Fabić-Rusak iz Čakovca (HSS), za člana 
5. Sunčana Glavak, iz Čakovca (HDZ), za člana 

 
 

“ZA” je glasovalo 17 vijećnika, “PROTIV” su glasovala 3 vijećnika,“SUZDRŽANI” 1 
vijećnik, pa predsjedavajući konstatira da je Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 
izabran većinom glasova. 
 
 
 
TOČKA 5. IZBOR KOMISIJE ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA 
 

Predsjednik Gradskog vijeća pozivao je predsjednika Odbora za izbor i imenovanje 
da predloži članove Komisije za određivanje imena ulica i trgova.  
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Damir Matotek predložio je da se u 
Komisiju za određivanje imena ulica i trgova izaberu sljedeći kandidati:  
 

1. Zvonko Golub iz Čakovca (SDP), za predsjednika 
2. Hrvoje Novaković iz Čakovca (HNS), za člana 
3. Nada Vidić iz Čakovca (HSU), za člana 
4. Alen Zadravec iz Čakovca (Hrvatski laburisti), za člana 
5. Maja Đurkin Međimurec iz Čakovca (HDZ), za člana 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Branko Šalamon dao je na glasovanje prijedlog da se u 

Komisiju za određivanje imena ulica i trgova izaberu: 
 

1. Zvonko Golub iz Čakovca (SDP), za predsjednika 
2. Hrvoje Novaković iz Čakovca (HNS), za člana 
3. Nada Vidić iz Čakovca (HSU), za člana 
4. Alen Zadravec iz Čakovca (Hrvatski laburisti), za člana 
5. Maja Đurkin Međimurec iz Čakovca (HDZ), za člana 

 
 

“ZA” je glasovalo 20 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika,“SUZDRŽANI” 1 
vijećnik, pa predsjedavajući konstatira da je  Komisija za određivanje imena ulica i trgova 
izabrana većinom glasova. 
 
 
 
TOČKA 6. DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE 
TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 

 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Izmjene Rješenja o imenovanju Komisije 
za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta. 

 
„ZA“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovala „PROTIV“, 3 su bila  

„SUZDRŽANA“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izmjena Rješenja o 
imenovanju Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta, donesena većinom 
glasova.  

 
 
 

TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
 

a) Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 

U raspravi koje su spojene za točke 7 a) i b) sudjelovali su:  Stjepan Kovač, Sunčana Glavak, 
Branko Šalamon, Marijana Fabić Rusak, Predrag Kočila, Dražen Blažeka, Krunoslav Bedi. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke 
o ustrojstvu Grada Čakovca. 

 
„ZA“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „PROTIV“, 3 su bila „SUZDRŽANA“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o ustrojstvu Grada Čakovca, donesena većinom glasova. 

 
 

b) Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke 
o koeficijentima za obračun plaće službenika Grada Čakovca. 
 
„ZA“ je glasovalo 18 vijećnika, 1 je glasovao „PROTIV“, 2 su bila „SUZDRŽANA“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o koeficijentima za obračun plaće službenika Grada Čakovca, donesena većinom 
glasova.  

 
 

TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O PODJELI IMOVINE 
IZMEĐU OPĆINE MALA SUBOTICA I GRADA ČAKOVCA 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Odluku o prihvaćanju Sporazuma 
o podjeli imovine između Općine Mala Subotica i Grada Čakovca. 
 
„ZA“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „PROTIV“, 0 je bio „SUZDRŽAN“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prihvaćanju Sporazuma o 
podjeli imovine između Općine Mala Subotica i Grada Čakovca, donesena 
jednoglasno.  
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TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O: 
 

a) dopuni odluke o komunalnom doprinosu 
 

b) dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 

Obrazloženje daje Stjepan Kovač. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Odluku o dopuni Odluke o 

komunalnom doprinosu i Odluku o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 
 
„ZA“ su glasovali svi vijećnici, 0 je glasovalo „PROTIV“, 0 je bilo „SUZDRŽANI“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka o dopuni Odluke o 
komunalnom doprinosu i Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi donesene  
jednoglasno.   

 
 
 
10. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIKLJUČENJU 
NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 

 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Branko Šalamon.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Odluku o dopuni Odluke o 

priključenju na komunalne vodne građevine.  
 

„ZA“ su glasovali svi vijećnici, 0 je glasovalo „PROTIV“, 0 je bilo „SUZDRŽANI“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o priključenju na komunalne vodne građevine, donesena jednoglasno.  
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje sjednicu Gradskog vijeća u 13:15 sati. 
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URBROJ: 2109/2-04-13-09 
Čakovec, 13. lipnja 2013. 

 
 
 
 

    PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA              PREDSJEDNIK  
    UPRAVU GRADA ČAKOVCA     GRADSKOG VIJEĆA 
    mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.             Branko Šalamon             
 


