
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 13. prosinca 2012.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati  

  
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/12-01/236, URBROJ: 2109/02-01-12-01, od 
07. prosinca 2012., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. 
Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Davora Bratkovića, Steve Tkalčeca, 
Karoline Juzbašić, Damira Mesarova i Željka Jakopca koji su opravdali svoj izostanak. 
Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenik gradonačelnika Zoran Vidović, prist. 
oec. Sjednici su prisustvovali 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, Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditelj Službe 
za unutarnju reviziju, Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, Ivica Pongrac, univ. spec. oec. – pročelnik Upravnog odjela za 
komunalno redarstvo, Antun Gjerapić, mag. ing. aedif. – pročelnik Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Službe za 
provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji i Slobodan Veinović, 
mag. politologije – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti te Voditelj Odsjeka za 
prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju. 
 Sjednici su također prisutni direktori gradskih poduzeća: GKP „Čakom“ d.o.o. – 
Snježana Tkalčec Avirović, GP „Stanorad“ d.o.o. – Andrej Gregorec, GP „Ekom“ d.o.o. – 
Miodrag Novosel, Čakra d.o.o. – Damira Vresk. 

Sjednici su također bili prisutni ravnatelji gradskih ustanova: Dječjeg vrtića Čakovec – 
Gordana Patarčec, Knjižnice „Nikola Zrinski“ – Ljiljana Križan, Centra za kulturu Čakovec – 
Ladislav Varga te Pučkog otvorenog učilišta – Mario Zamuda. 

Sjednici su bili prisutni članovi Savjeta mladih Ivan Marciuš, Maja Sabol i Silvija 
Levačić. 

Sjednici su prisustvovali studenti veleučilišta iz Čakovca. 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija i 

javnosti. 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da je ovo posljednja radna sjednica pročelnika 

Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Antuna Gjerapića koji krajem godine odlazi u 
zasluženu mirovinu.  

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 20 vijećnika te da 
Gradsko vijeće ima kvorum. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:  

1. Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Odgovori na vijećnička pitanja s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
3.  Planovi poslovanja trgovačkih društava Grada Čakovca za 2013.: (na  cd-u) 

- GKP „Čakom“ d.o.o. 
- GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec 
- GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec 
- „Čakra“ d.o.o. Čakovec 

4. Planovi poslovanja ustanova Grada Čakovca za 2013.: (na  cd-u) 
- Dječjeg vrtića Čakovec  
- Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec  
- Centra za kulturu Čakovec 
- Pučkog otvorenog učilišta Čakovec  
- Javna vatrogasna postrojba Čakovec 

5. Izvješće o službenom posjetu delegacije Kiryat Tivonu 
6. Izvješće o dodjeli stipendija za akademsku 2012/2013.  
7. Pisani obrazac prijave za aktualni sat 
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Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 

- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za financije i proračun 
- Mišljenja Odbora za statutarno-pravna pitanja 
- Odgovor na vijećničko pitanje – GP Stanorad d.o.o. 
- Prijedlog za dopunu dnevnog reda na način da se iza točke 16. doda nova 

točka 17. koja glasi „Donošenje Odluke o doradi Odluke o davanju 
suglasnosti na zaduživanje Međimurskih voda d.o.o,. kod Europske banke 
za obnovu i razvoj 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su vijećnici dobili Izvod iz zapisnika sa 
23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.  

 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/12-01/192, URBROJ: 2109/2-02-12-13 
od  15. studenog 2012. 
 

«Za» su glasovali svi vijećnici, 0 ih je bilo „protiv“, 0 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika s 23. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.   

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje dopunu dnevnog reda na način da 

se iza točke 16. stavlja nova točka 17. koja glasi:  
Donošenje Odluke o doradi Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje Međimurskih 
voda d.o.o,. kod Europske banke za obnovu i razvoj. 

 
Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 je bilo „suzdržanih“ i 0 „protiv“ pa predsjednik 

Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen prijedlog dopune dnevnog reda 
na način da se iza točke 16. doda nova točka 17. koja glasi:  
„Donošenje Odluke o doradi Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje 
Međimurskih voda d.o.o,. kod Europske banke za obnovu i razvoj“. 

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje cijeli Dnevni red sa 23. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 je bilo „suzdržanih“ i 0 „protiv“ pa predsjednik 

Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći:  
 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Donošenje Odluke i II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012.  
2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012.  
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:  

a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2012.,  

b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012., 
c. Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012., 
d. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012., 
e. Programa javnih potreba u športu za 2012., 
f. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012. 

4. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca  

5. Usvajanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2013.  
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6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi DPU „Gospodarska zona 
Istok – Pustakovec“  

7. Donošenje Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune PPUG-a Grada Čakovca  
8. Donošenje Odluke o izradi II. izmjene i dopune DPU „Blok 1“ u Čakovcu  
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada 

Čakovca  
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu  
11. Donošenje Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok-Pustakovec  
12. Donošenje Odluke o odobrenju Aneksa II sa Gradom Prelogom o odlaganju otpada na 

odlagalište u Totovcu  
13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka 

djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama  
14. Donošenje Odluke o imenovanju ulice u Mačkovcu  
15. Donošenje Odluke o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova za 

smanjenje rizika od katastrofa  
16. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup krovova zgrada u vlasništvu 

Grada Čakovca za montažu sunčanih elektrana  
17. Donošenje Odluke o doradi Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje Međimurskih 

voda d.o.o,. kod Europske banke za obnovu i razvoj 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su vijećnici primili letak Turističke zajednice 
„Advent u Gradu Zrinskih“. Između ostaloga s tog Programa ističe nastup klape „Maslina“ i 
Jure Stublića te grupe „Film“ na dočeku Nove Godine. Također navodi da je danas otvorenje 
klizališta u Macanovom domu te poziva sve na klizanje. Umirovljenici s područja Grada mogu 
po povlaštenim cijenama nabaviti ulaznice za bazene, a od. 1.1.2013. Svi građani s područja 
Grada Čakovca imaju jeftinije ulaznice na bazen nedjeljom od 18:00 do 22:00. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:10 sati. 
 
Ljubica Pavčec postavila je dva pitanja: 
1. Može li se riješiti problem ulične rasvjete i signalizacije između križanja ulice Antuna 
Mihanovića i Travničke te Josipa Bedekovića i Jurja Križanića na čakovečkom jugu?  
2. Da li je moguće poboljšati postojeću regulaciju prometa na križanju ulica Josipa 
Bedekovića i Kalničke ulice? Da li se razmišlja o izgradnji rotora? 
 
Branko Šalamon odgovorio je da je Ugovor za izradu prometne studije južnog dijela 
Čakovca potpisao ovaj tjedan. Rokovi su 30 dana. Nakon toga pristupamo ocjeni tih 
dokumenata i realizaciji ukupnog problema. Sanacija se financira iz sredstava Ministarstva 
unutarnjih poslova te to nije trošak gradskog proračuna.  
 
Ranka Liković postavila je pitanje u vezi otplate stanova za koje su krediti uzeti u  
Međimurskoj banci. Naime do sada se obročna otplata obavljala u kunama, prema odluci 
Međimurske banke iz 1994. Prelaskom Međimurske banke u Privrednu banku, pristigle su 
uplatnice Privredne banke u eurima, plative u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan 
uplate. Da li je Grad Čakovec s kojim je sklopljen ugovor o prodaji stanova 1994. i GP 
Stanorad d.o.o. dogovarao s Privrednom bankom takav način otplate? Po izračunima to će 
biti nepovoljnije za građane od 10 – 15%, a ugovori su potpisani na način da će se do kraja 
otplate stana plaćati rata koja je onda određena.  
 
Branko Šalamon je odgovorio da se to može provjeriti i zatražiti obrazloženje Privredne 
banke Zagreb. 
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Kristijan Babić zahvalio je gradonačelniku što je potpisao prometnu studiju za čakovečki 
Jug.  
Zatim je postavio pitanje direktorici GKP Čakom d.o.o. Moli obrazloženje plana zapošljavanja 
za 2013. U Planu se spominje da je u GKP Čakom d.o.o. zaposleno 4 do 5 upravnih 
referenata. Gledajući račun dobiti i gubitka ispada da će GKP Čakom za 2013. smanjiti 
ukupan iznos za plaće pa tu nalazi određene nelogičnosti. Nadalje prikazuje se rast prihoda 
od 25%, a ne zna se na temelju čega. Spominje se 9 milijuna kuna za sanaciju odlagališta. 
Gledajući plan nabave i presjek troškova dobiva dojam da su pojedine troškovne kategorije 
korištene samo da se iskaže što minimalnija dobit za trgovačko društvo. Koliko je to realno?           
Novo pitanje postavio je direktorici Čakre d.o.o. Moli pojašnjenje gradskog proračuna i Plana 
sredstava Čakre za 2013. predviđenih iz EU fondova i plana rada Čakre. Da li će Čakra biti 
više angažirana za potrebe prihodovne strane gradskog proračuna u 2013.? 
 
Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je da se glede zapošljavanja tokom 2012. radilo o 
potrebi za višom kvalifikacijskom strukturom. Zaposlene su četiri osobe. Ako se to stavi u 
kontekst prihoda i rashoda, mislim da je realizacija sa projekcijom do kraja 2012. zapisana 
na cca 13 milijuna kuna te postoji razlika u planu za 2013. koja je 200.000,00 manja. Tu 
razliku odnosno s jedne strane povećanje troškova za plaću u 2012., a umanjenje u planu u 
2013. pojašnjava time da je tijekom 2012. došlo do nekih sporazumnih zaključenja radnih 
odnosa te očekuje daljnje smanjenje na drugim mjestima. Kako nikog ne misle više 
zapošljavati očekuje da će taj, smanjeni nivo plaće za 2013., pokriti kompletan trošak plaće 
radnika uključujući i ova četiri. Glavnina rasta prihoda predviđa se zbog onog što ste 
primijetili, a to je trošak na sanaciji od 9 milijuna. Sljedeće godine će ti prihodi, a onda i 
troškovi biti značajniji nego ranijih godina te je stoga indeks porasta 25%. S jedne strane 
imamo plan, s druge pratimo realizaciju koja potvrđuje da je Plan preambiciozan. Izvješće o 
poslovanju GKP Čakom-a d.o.o. biti će dostavljeno. Na odlagalištu je ove godine bio prihod 
1.600.000,00 kuna, a u 2013. planirano je 9 milijuna te je jasno da se radi o velikom 
raskoraku. Ti prihodi su namjenski. Što se tiče dobiti o kojoj je postavljeno pitanje, ona nije 
svrha postojanja komunalnih poduzeća te je stoga niti ne ostvaruju u značajnijem iznosu.  
 
Branko Šalamon priključio se odgovoru te je dodao da je Gradsko vijeće donijelo Odluku da 
će se sanacija kvalitetnije odrađivati odabirom novih tehnologija. Veća kvaliteta sortiranja 
značiti će i veće prihode.   
 
Damira Vresk odgovorila je da u ovom trenutku Čakra d.o.o. ima nekoliko prijavljenih 
projekata koji su bili otvoreni sa prekograničnom suradnjom sa Slovenijom i  Mađarskom. Ne 
znaju se rezultati niti jednog natječaja pa se ne zna što će se od toga provoditi u sljedećoj 
godini. Ne znamo koliki će biti troškovi niti koliki će biti povrat sredstava. Partneri provode 
projekte vlastitim sredstvima da bi nakon godine dana ostvarili povrat od 85%. Znači svaki 
partner mora isfinancirati u cijelosti svoj dio budžeta u svom projektu da bi ostvario povrat. A 
što se tiče onog što je u planu za redovno poslovanje Čakre to je tzv. hladni pogon koji nije 
dovoljan za cijelu godinu. Prošle godine smo mi 15% sami isfinancirali.  
 
Branko Šalamon odgovorio je da u ovom trenutku ne možemo reći koliko će od svega toga 
biti pozitivnih efekata. Radi se na nekoliko projekata koji bi se financirati iz EU. Jedan je sa 
Hrvatskim vodama, Međimurskim vodama d.o.o. - aglomeracija Grada Čakovca čija je 
vrijednost 37 milijuna eura.  
 
Damira Vresk: Fondovi i programi ne funkcioniraju na način da se sredstva uplaćuju u 
proračun, nego prijavom projekata na natječaj. U lipnju 2013. završava programsko razdoblje 
IPE koje je trajalo od 2007. te slijedi programsko razdoblje 2014.-2020. za koje se još uopće 
ne znaju programi, mjere, mogućnosti financiranja, sufinanciranja, uvjeti, pravila igre. 
Trenutno Ministarstva otvaraju natječaje za formiranje baze podataka projekata. Svi 
prijavljujemo svoje projekte u bazu kako bi imali veće šanse kandidirati te programe.  
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Branko Šalamon odgovorio je da je Vlada RH donijela Odluku da će EBOR financirati te 
projekte po povoljnijim kamatnim stopama upravo zato jer jedinice lokalne samouprave 
nemaju novaca. 
 
Kristijan Babić je zahvalio na informacijama i zaželio puno uspjeha u tome radu.  
 
Stjepan Trstenjak postavio je pitanje: Da li će građani čije je poljoprivredno zemljište i usjevi 
stradalo od suše, a koji su uredno predali svu dokumentaciju Gradu Čakovcu dobiti pomoć 
za sušu od države? 
 
Branko Šalamon odgovorio je da su gradske službe skupile svu dokumentaciju i napravile 
sve što su trebale, ali država nema novaca pa ne vjeruje da će građani bilo što dobiti.   
 
Josip Varga postavio je pitanje da li će se bivša zgrada Centra za socijalnu skrb dati na 
korištenje Carinskoj upravi s obzirom da ima informacije da je Carinarnica odustala od te 
lokacije i odabrala drugu? 
 
Branko Šalamon odgovorio je da Država ima na području Grada Čakovca svoju zgradu  
(bivši „Metalac“). Zamoljeni smo da našu zgradu sačuvamo u rezervi. Ako početkom sljedeće 
godine ne daju odgovor, mi ćemo raspisati natječaj za korištenje te zgrade.  
 
Dragutin Bajsić postavio je pitanje direktorici GKP Čakom d.o.o. Naime, građani Grada 
Čakovca negoduju o načinu sakupljanja biorazgradivog otpada u smeđe kante iz kojih se šire 
neugodni mirisi i koje se odvoze svaka dva tjedna. Da li se može tu što učiniti?  
 
Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je da zna da postoji nezadovoljstvo građana radi 
širenja neugodnih mirisa tokom ljetnih mjeseci. Napravljena je vreća za biorazgradivi otpad, 
no mirisi su ostali. Trebalo bi promijeniti dinamiku odvoza smeća, ali to bi povećalo cijenu.  
 
Đuro Bel pohvalio je rad zimske službe. Postavio je pitanje da li su građani ovog snježnog 
vikenda čistili snijeg ispred svojih kuća te da li je Grad Čakovec kaznio one koji nisu? Zatim 
je podsjetio vijećnike da bi bilo lijepo da se odreknu svoje vijećničke naknade u humanitarne 
svrhe. Potom je šaljivo dodao da po kalendaru Maja uskoro dolazi smak svijeta te je pitao 
zbog čega donosimo sve ove Odluke? 
 
Branko Šalamon se zahvalio na pohvali zimske službe. 
 
Ivica Pongrac dodao je da je u ponedjeljak nakon snježnog vikenda, izrečeno 70 opomena 
svima koji nisu počistili prostor ispred zgrada. Prilikom kontrole u utorak, 15 njih to i dalje nije 
učinilo pa je protiv njih pokrenut prekršajni postupak. Uvažavali smo starije ljude.   
 
Marijan Reich naveo je da nije baš bilo sve u redu u radu zimske službe jer je u Kuršancu 
došlo do kvara ralica pa se dugo čekalo na čišćenje.   
 
Zoran Vidović se zahvalio na pohvalama za rad zimske službe i napomenuo da kod 
čišćenja treba imati u vidu i raspoloživa sredstva za rad zimske službe. Već je potrošeno oko 
35 tona soli.   
 
Renato Slaviček postavio je tri pitanja: 
1. Zamolio je pojašnjenje direktorice GKP Čakom d.o.o. vezano uz biorazgradivi otpad u 
smeđim kantama. Naime kad su se kante kupovale, rečeno je da se radi o kantama 
posebnog materijala?  
2. Potom je zatražio obrazloženje odgovora na vijećničko pitanje direktora GP Stanorad 
d.o.o. Naime, stanogradnja na području Martana prikazuje ulaganje Grada Čakovca za cca 
1.800.000,00 kuna, a izvršen je povrat 900.000,00 kuna što znači da je minus oko 
800.000,00 kuna. Što se tu događa s povratom u gradski proračun? 
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3. Zbog čega javna rasvjeta u mjesnim odborima i dalje svijetli u zimskim periodima 24 sata 
te zar i tu ne bi trebalo štedjeti? 
 
Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je da kante jesu antibakterijske, ali time nije riješen 
problem mirisa. O tome je razgovarano i sa Zavodom za javno zdravstvo.  
 
Andrej Gregorec odgovorio je da su tabele različite jer su ih radile različite službe. Tabele 
koje su date od GP Stanorad d.o.o. su prema programu poticane stanogradnje. Tabele koje 
ste dobili danas od Upravnog odjela za financiranje Grada Čakovca su tabele njihovog 
knjigovodstvenog praćenja. Razlika za Martane nije 900 tisuća kuna, jer su plaćene 
komunalije od strane GP Stanorad-a d.o.o. To i ostali troškovi trebali bi biti prebačeni na 
knjigovodstvo Grada i zato se pojavila razlika. Poticana stanogradnja ne radi se radi 
stvaranja profita. Ne znam da li postoji privatni investitor koji će izraditi stan od 1000 eura po 
m2.  
 
Renato Slaviček dopunio je pitanje vezano uz odgovor GP Stanorad-a d.o.o. ako su 
gradske službe radile ovu drugu tablicu kako to da je vrijednost zemljišta po gradskim 
službama 1.200.000,00 kuna, a Stanorad je napravio kalkulaciju od 900.000,00 kuna? Da li 
je Grad sufinancirao izgradnju tih stanova ili je izgradnja na nuli? 
 
Branko Šalamon odgovorio je da je razlika između tabela Grada Čakovca i GP Stanorada 
d.o.o. u tome što je Grad Čakovec na sjednicama u različito vrijeme donosio Odluke o 
smanjenju cijena zemljišta po kvadratu. Ovdje se radi o cijeni koja je bila formirana prvi put, a 
u obračun je uzeta cijena koju smo donijeli drugi put, a kojom je došlo do sniženje cijene na 
80 eura po m2. Druga razlika u cijeni između Martana i Sajmišta je u tome što je na Sajmištu 
uzeto samo zemljište zgrade, a u Martanama su uzete i zelene površine i parkirališta. 
Parkiralište na Sajmištu Grad plaća iz gradskog proračuna. Što se tiče poticajne 
stanogradnje za onu prvu zgradu, sredstva se vraćaju 30 godina.  
Što se tiče rasvjete, odgovorio je da ćemo o tome voditi računa od 01.01. iduće godine kada 
krećemo sa postupnim smanjenjem i uštedom, a sada radi prazničnih dana još ostavljamo 
rasvjetu pojačanu. Međutim morate znati da su građani protiv smanjena rasvjete. 
 
Romano Bogdan postavio je pitanje s obzirom da se sve češće provaljuje u obiteljske kuće 
u kotaru Jug Čakovec radi krađa, da li Grad Čakovec zajedno s policijom predviđa neke 
mjere? 
 
Branko Šalamon odgovorio je da se s policijom vode razgovori o učestalijim patrolama. 
Policija daje savjete građanima te moli da se svi susjedi uključe u praćenje.   
 
 
 
U 13:13 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
Sjednicu Gradskog vijeća napuštaju direktori trgovačkih društva, ravnatelji ustanova kojima 
je predsjednik Gradskog vijeća zaželio sve najbolje u predstojećim blagdanima. 
 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika.  
  
 
 
Točka 1.  
Donošenje Odluke i II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Renato Slaviček. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i II. Izmjene i 
dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012. 

 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 1 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka i II. Izmjene i dopune Proračuna 
Grada Čakovca za 2012. donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 2.  
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012. 

 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 1 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Čakovca za 2012. donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 3. a.  
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Branko Šalamon. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. 

 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2012. donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 3. b. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2012. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon, Andrej Pal, Đuro Bel. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2012. 
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„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama  
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. donesena 
većinom glasova. 
 
 
Točka 3. c. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalnih vodnih 
građevina Grada Čakovca za 2012. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalnih vodnih 
građevina Grada Čakovca za 2012. 

 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012. donesena 
većinom glasova. 
 
 
Točka 3. d. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Čakovca za 2012. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Varga, Andrej Pal, Branko Šalamon. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Čakovca za 2012. 

 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012. donesena većinom 
glasova. 
 
 
Točka 3. e. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 
2012. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2012. 
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„Za“ je 15 glasovalo vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u športu za 2012. donesena većinom glasova. 
 
 
 
Točka 3. f. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj 
zaštiti za 2012. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti 
za 2012. 
 
„Za“ je glasovali 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012. donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 4.  
Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi: Josip Varga, Branko Šalamon, Đuro Bel.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca. 
 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program korištenja sredstava naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca 
donesen jednoglasno. 
 
 
Točka 5. 
Usvajanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2013. 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Ivan Marciuš, Maja Sabol i Silvija Levačić (svi troje u ime Savjeta 
mladih), Đuro Bel, Stjepan Kovač, Jurica Horvat, Dragutin Bajsić, Branko Šalamon. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2013. 
 

„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program rada Savjeta mladih Grada 
Čakovca za 2013. usvojen jednoglasno. 
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Točka 6. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi DPU „Gospodarska zona 
Istok – Pustakovec“  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi DPU „Gospodarska zona 
Istok – Pustakovec“  

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“,  0 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o izradi DPU „Gospodarska zona Istok – Pustakovec“, donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 7. 
Donošenje Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune PPUG-a Grada Čakovca 
  
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
prijedlog Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune PPUG-a Grada Čakovca. 

  
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi ciljane izmjene i dopune 
PPUG-a Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 8. 
Donošenje Odluke o izradi II. izmjene i dopune DPU „Blok 1“ u Čakovcu 
  
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
prijedlog Odluke o izradi II. izmjene i dopune DPU „Blok 1“ u Čakovcu. 
 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi II. izmjene i dopune DPU 
„Blok 1“ u Čakovcu, donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 9. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada 
Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Gradonačelnik je dao uvodno obrazloženje. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 

prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca  
 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 10.  
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
U raspravi su sudjelovali: Marijan Reich, Branko Šalamon. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 

prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 
 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o komunalnom doprinosu donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 11. 
Donošenje Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok-Pustakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok-Pustakovec. 
 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o osnivanju Gospodarske zone 
Istok-Pustakovec donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 12. 
Donošenje Odluke o odobrenju Aneksa II sa Gradom Prelogom o odlaganju otpada na 
odlagalište u Totovcu 
 
Sjednici se pridružio vijećnik Željko Jakopec pa je prisutno 20 vijećnika. 
 
Gradonačelnik je dao uvodno obrazloženje. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
prijedlog Odluke o odobrenju Aneksa II sa Gradom Prelogom o odlaganju otpada na 
odlagalište u Totovcu. 

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o odobrenju Aneksa II sa Gradom 
Prelogom o odlaganju otpada na odlagalište u Totovcu donesena jednoglasno. 
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Točka 13. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka 
djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Gradonačelnik je dao uvodno obrazloženje. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka 
djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama. 
 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim 
ustanovama donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 14. 
Donošenje Odluke o imenovanju ulice u Mačkovcu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Gradonačelnik je dao uvodno obrazloženje. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
prijedlog Odluke o imenovanju ulice u Mačkovcu. 
 
 „Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju ulice u Mačkovcu 
donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 15.  
Donošenje Odluke o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova za 
smanjenje rizika od katastrofa  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Željko Jakopec, Zoran Vidović, Đuro Bel. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
prijedlog Odluke o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova za 
smanjenje rizika od katastrofa.  
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 2 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o pokretanju osnivanja Platforme 
hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa donesena većinom 
glasova. 
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Točka 16. 
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup krovova zgrada u 
vlasništvu Grada Čakovca za montažu sunčanih elektrana 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Gordan Vrbanec, Branko Šalamon. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup krovova zgrada u vlasništvu 
Grada Čakovca za montažu sunčanih elektrana, s time da se u točki I. pod a) u trećem 
redu umjesto riječi „investitor“ upise „vlasnik“ te da se pod b), mijenja prva rečenica 
te glasi: 

„Nakon isteka zakupa, postoje tri mogućnosti o kojima će odlučiti vlasnik 
odabirom jedne od sljedećih tri mogućnosti:“ 
 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o davanju u 
zakup krovova zgrada u vlasništvu Grada Čakovca za montažu sunčanih elektrana 
donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 17.  
Donošenje Odluke o doradi Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje Međimurskih 
voda d.o.o. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Branko Šlalamon. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku davanju 
suglasnosti na zaduživanje Međimurskih voda d.o.o. kod Europske banke za obnovu i 
razvoj za financiranje izgradnje Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
„Novo Selo na Dravi“, KLASE: 021-05/12-01/191, URBROJ: 2109/02-02-12-09 od 15. 
studenog 2012.  
 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o doradi Odluke o davanju 
suglasnosti na zaduživanje Međimurskih voda d.o.o. donesena jednoglasno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 14:26 sati.  
 
 
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Antun Gjerapić zahvalio je svim 
vijećnicima na dugogodišnjoj suradnji i pozvao ih na domjenak. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća pozvao je prisutne na prijem gradonačelnika 18. prosinca 2012. 
u 18:00 sati u Muzej Međimurja te je svima zaželio blagoslovljen Božić i sretnu i uspješnu 
2013. 
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Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca najavio je sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. 
 
KLASA: 021-05/12-01/236 
URBROJ: 2109/2-02-12-09 
Čakovec, 13. prosinac 2012. 

 
 
       PROČELNIK                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

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


