
1 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 21. ožujka 2013.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

  
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/13-01/68, URBROJ: 2109/2-02-13-01, od 14. 
ožujka 2013., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da 
su sjednici nazočni svi vijećnici, osim Romana Bogdana i Stjepana Trstenjaka koji su 
opravdali svoj izostanak te vijećnika Damira Mesarova, Željka Jakopca, Đure Bel i Stjepana 
Vranovića. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, 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. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju, Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – 
pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – 
pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 
i Dražen Barić, mag. ing. traff. – privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo. 

Sjednici je bio prisutan direktor Međimurskih voda mr. Josip Zorčec, dipl. ing. 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija i 

javnosti. 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 19 vijećnika te da 

Gradsko vijeće ima kvorum. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:  

1. Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća 
2. Odgovore na vijećnička pitanja s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
3. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca 
4. Program Ljeta u gradu Zrinskih 
5. Pisani obrazac prijave za aktualni sat  

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 

- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za statutarno-pravna pitanja 
- Pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu 
- Dopunu materijala uz točku 1. Dnevnog reda 
- Dopunu dnevnog reda na način da se iza točke 19. Doda nova točka 20. Koja 

glasi: „Donošenje oduke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže 
osnovnih škola na području Grada Čakovca“ 

- Dopuna dnevnog reda na način da se iza nove točke 20. doda točka 21. koja 
glasi: „Donošenje Oduke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim 
priznanjima Grada Čakovca“ 

 
 

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

 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/13-01/35, URBROJ: 2109/2-02-13-11 od  
21. veljače 2012. 
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«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 25. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.   

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

se iza točke 19. stavljaju nove točke 20. i 21. koje glase:  
„Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih škola 
na području Grada Čakovca. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Oduke o javnim priznanjima Grada 
Čakovca“ 

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

Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen prijedlog dopuna dnevnog reda 
na način da se iza točke 19. dodaju nove točke 20. i 21. koje glase:  

„Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih škola 
na području Grada Čakovca. 
„Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Oduke o javnim priznanjima Grada 

Čakovca“ 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje cijeli Dnevni red sa 26. 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 Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca   
2. Donošenje Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Grada Čakovca  
3. Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno 

gradskih kotara na području Grada Čakovca  
4. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno 

gradskih kotara na području Grada Čakovca  
5. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika  
6. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2012.  
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna Grada 

Čakovca za 2012.  
8. Donošenje Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“  
9. Usvajanje Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije i Revizije Procjene 

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije  
10. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne 

postrojbe Čakovec u 2013.  
11. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013.  
12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta 

„Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“  
13. Izvješće Međimurskih voda d.o.o. : 

a. o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje od 1. 1. - 31. 
12. 2012. 

b. o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina - Grad 
Čakovec od 1. 1. - 31. 12. 2012. 

14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu  
15. Donošenje Odluke o prijenosu nekretnina bivši Vojni poligon Čakovec  
16. Donošenje Odluke o ponudi za darovanje i zamjenu zemljišta – Vrtovi Ivanovec  
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17. Donošenje Odluke o kandidaturi za članove Nadzornog odbora Međimurje plin d.o.o. 
18. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2012.  
19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vrhunskom sportašu  
20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih škola na 

području Grada Čakovca 
21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Oduke o javnim priznanjima Grada 

Čakovca 

 
Predsjednik Gradskog vijeća zahvaljuje na suradnji svim vijećnicima u ovom mandatu, 

svim ravnateljima gradskih ustanova, direktorima gradskih poduzeća, nadzornim odborima i 
upravnim vijećima, medijima te stručnim službama Grada Čakovca. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:07 sati. 
 
Zlata Zorko postavila je dva pitanja: 

1. Da li postoje kakva saznanja u vezi početka gradnje Centra za odgoj i obrazovanje u 
Čakovcu? 

2. Da li je Grad podmirio troškove produženog boravka djece u školi, ako nije kada će 
se to riješiti? 

 
Branko Šalamon odgovorio je: 

1. Grad je učinio sve što je mogao, ministar i zamjenik ministra uputili su nas na 
pretpristupne fondove.  

2. Od Nove godine produženi boravak se redovito plaća. 
 
 
U 12:08 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
 
 
Točka 1. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada 
Čakovca 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Đuro Bel priključio se sjednici pa je prisutno 20 vijećnika. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dragica Kemeter, Branko Šalamon, Zlata Zorko, Karolina Juzbašić, 
Andrej Pal.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Statutarne Odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca. 
 

„Za“ je glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Statutarna Odluka o izmjenama i 
dopunama Statuta Grada Čakovca, donesena jednoglasno. 

 
 
Točka 2. Donošenje Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Grada 
Čakovca   
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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Nitko nije tražio riječ. 
  

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Poslovničke Odluke o 
izmjenama i dopunama Poslovnika Grada Čakovca. 

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bio „suzdržan“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Poslovnička Odluka o izmjenama i 
dopunama Poslovnika Grada Čakovca, donesena jednoglasno. 

 
 

Točka 3. Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o provedbi izbora 
za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada 
Čakovca. 
 

„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o provedbi izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca, 
donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o raspisivanju 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada 
Čakovca. 

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

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o raspisivanju izbora za 
članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca, 
donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 5. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Objašnjenje je dala Dragica Kemeter. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o koeficijentima 
za obračun plaće službenika. 
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„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o koeficijentima za obračun plaće 
službenika, donesena jednoglasno. 

 
 

Točka 6. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 
2012. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon, Karolina Juzbašić. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2012. 
 

„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 5 ih je bilo „suzdržano“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Godišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Grada Čakovca za 2012., usvojen većinom glasova. 

 
 

Točka 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna 
Grada Čakovca za 2012. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o utvrđivanju 
rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna Grada Čakovca za 2012. 
 

„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o utvrđivanju rezultata i načinu 
pokrića manjka Proračuna Grada Čakovca za 2012., donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 8. Donošenje Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Karolina Juzbašić. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli Zlatne 
plakete „Grb Grada Čakovca“. 
 

„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb 
Grada Čakovca“ donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 9. Usvajanje Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije i Revizije Procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Plana zaštite od požara i 
tehnološke eksplozije i Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije. 

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

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Plan zaštite od požara i tehnološke 
eksplozije i Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, usvojen 
jednoglasno. 
 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec u 2013. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o kriterijima za 
financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2013. 
 

„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o kriterijima za financiranje 
redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2013., donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 11. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 
2013. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013. 
 

„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o financiranju decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola u 2013., donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi 
Projekta „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Marijan Reich, direktor Međimurskih voda d.o.o. 
Josip Zorčec, Andrej Pal, Vedran Mikulić, Đuro Bel. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju 
Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje 
otpadnih voda aglomeracije Čakovec“. 

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

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prihvaćanju Pisma namjere o 
suradnji na provedbi Projekta „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 
aglomeracije Čakovec“, donesena jednoglasno. 

 
 

Točka 13. Izvješće Međimurskih voda d.o.o.   
 
 a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje od 1. 1. - 
31. 12. 2012. 
     b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina - Grad 
Čakovec od 1. 1. - 31. 12. 2012. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Izvješća Međimurskih 
voda d.o.o. o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje od 1. 
1. - 31. 12. 2012. te prijedlog Izvješća Međimurskih voda d.o.o. o prikupljenim i 
utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina - Grad Čakovec od 1. 1. - 31. 
12. 2012. 

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

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Izvješće Međimurskih voda d.o.o. o 
prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje od 1. 1. - 31. 12. 
2012., i Izvješće Međimurskih voda d.o.o o prikupljenim i utrošenim sredstvima za 
izgradnju komunalnih građevina - Grad Čakovec od 1. 1. - 31. 12. 2012., usvojena 
jednoglasno. 
 

 
Točka 14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Renato Slaviček. 
 

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 bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnom doprinosu, donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 15. Donošenje Odluke o prijenosu nekretnina bivši Vojni poligon Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prijenosu 

nekretnina bivši Vojni poligon Čakovec. 
 

„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prijenosu nekretnina bivši 
Vojni poligon Čakovec, donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 16. Donošenje Odluke o ponudi za darovanje i zamjenu zemljišta – Vrtovi 
Ivanovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon, Zlata Zorko, Đuro Bel. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o ponudi za 
darovanje i zamjenu zemljišta – Vrtovi Ivanovec. 
 

„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 2 ih je glasovalo „protiv“, 5 ih je bilo 
„suzdržano“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o ponudi za 
darovanje i zamjenu zemljišta – Vrtovi Ivanovec, donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 17. Donošenje Odluke o kandidaturi za članove Nadzornog odbora Međimurje 
plin d.o.o. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o kandidaturi 
za članove Nadzornog odbora Međimurje plin d.o.o. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o kandidaturi za članove 
Nadzornog odbora Međimurje plin d.o.o., donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 18. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2012.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Izvješća o radu 
Savjeta mladih za 2012.  
 
  „Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila 
„suzdržana“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o radu Savjeta 
mladih za 2012., usvojeno jednoglasno. 
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Točka 19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vrhunskom sportašu  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni 
Odluke o vrhunskom sportašu. 
 
  „Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila 
„suzdržana“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni Odluke 
o vrhunskom sportašu, donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih 
škola na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca. 
 
 
  „Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila 
„suzdržana“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i 
dopunama prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca, donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Oduke o javnim priznanjima 
Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Andrej Pal.  
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Oduke o javnim priznanjima Grada Čakovca. 
 
 
  „Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila 
„suzdržana“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i 
dopunama Oduke o javnim priznanjima Grada Čakovca, donesena jednoglasno. 
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 13:28 sati.  
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        PROČELNIK                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

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


