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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 10. listopada 2013.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

  
Potpredsjednik Gradskog vijeća Nenad Hranilović poziva na minutu šutnje za 

pokojnog predsjednika Gradskog vijeća Branka Šalamona. 
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/13-01/229, URBROJ: 2109/2-02-13-01, od 3. 
listopada 2013., sazvao potpredsjednik Gradskog vijeća Nenad Hranilović, mag. oec. 
Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim dr. sc. Predraga Kočila koji je 
opravdao svoj izostanak te vijećnice Maje Đurkin Međimurec koja će zakasniti. Prisutni su: 
gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved, 
bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan, 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, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – 
pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo, Dražen Barić, mag. ing. 
traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, mr. sc. Slobodan Veinović – 
pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti te Marijana Pal, univ. spec. oec. – 
voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju. 

Sjednici su bili prisutni ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Mario Zamuda, 
dipl. učitelj i ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec Gordana Patarčec, mag. paed. 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Nenad Hranilović konstatira da su sjednici prisutni 
predstavnici medija i javnosti. 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Nenad Hranilović konstatira da je u vijećnici prisutno 
18 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum. 
 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Nenad Hranilović obavijestio je vijećnike da su 
uz materijale dobili:  

1. Izvod iz zapisnika sa 02. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Odgovori na vijećnička pitanja 
3. Izvješće o obuci vijećnika Gradskog vijeća Grada Čakovca i Savjeta mladih; 
4. Izvješće o obavljenoj reviziji; 
5. Izvješće o sportskim kampovima „Svaki tjedan sport jedan“; 
6. Izvješće o projektu „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na 

području Grada Čakovca“ 
7. Izvješće o aktivnostima iz procesa strateškog planiranja i izradi Strategije razvoja 

Grada Čakovca  
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Nenad Hranilović konstatira da su vijećnici primili na 
stol: 

- Mišljenje Odbora za financije i proračun 
- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za izbor i imenovanje 
- Zamjenu materijala uz točku 12. dnevnog reda 

 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Nenad Hranilović konstatirao je da su vijećnici dobili 

Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 

Sjednici se priključila vijećnica Maja Đurkin Međimurec pa je sjednici prisutno 19 vijećnika.  
 

 Potpredsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/13-01/187, URBROJ: 2109/2-02-13-13 
od  11. srpnja 2013. 
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«Za» su glasovali svi vijećnici, 0 ih je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
potpredsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika s 2. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.   
 

Potpredsjednik Gradskog vijeća najavljuje glasovanje o dnevnom redu Gradskog 
vijeća. 
 
Vijećnik Rajko Bulat predložio je da se točka 15. skine s dnevnog reda.   
Dragica Kemeter dala je objašnjenje vezano uz točku 15. dnevnog reda.  
Sunčana Glavak predlaže dopunu dnevnog reda kao točku „Razno“.  
Obrazloženo je da se umjesto točke „Razno“ koristi aktualni sat. 
 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Nenad Hranilović daje na glasovanje Dnevni red sa 
3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 

„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 4 su bila „suzdržana“ i 0 „protiv“ pa 
potpredsjednik Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen sljedeći: 

D N E V N I   R E D 
 

1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata sa prisegom 
2. Donošenje Odluke o: 

a) izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca; 
b) izboru predsjednika Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada 
Čakovca; 

            c) Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec; 
            d) Odbora za poljoprivredu i turizam  

3. Donošenje Odluke o:  
a) naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca; 
b) izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih 

ustanova  
4. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama  
5. Donošenje Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora  
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi  
7. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

i drugih prava iz socijalne skrbi  
8. Donošenje Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u 

tehničkoj kulturi Grada Čakovca 
9. Davanje prethodne Suglasnosti na:  

a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Čakovec; 
b) prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čakovec  

10. Davanje prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Pučkog otvorenog učilišta Čakovec  

11. Donošenje Odluke o produženju Ulice Putjane  
12. Donošenje Odluke o usvajanju Aneksa Sporazumu o podjeli imovine između  Općine 

Mala Subotica i Grada Čakovca   
13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne 

postrojbe Čakovec  
14. Donošenje Odluke o usvajanju: 

a)  Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za Grad Čakovec; 
b) Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za Grad Čakovec   
15. Donošenje Odluke o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu 

 
Potpredsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:11 sati. 
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Dražen Blažeka pripremio je i predočio vijećnicima te medijima tablicu sa osnovnim 
naznakama, a traži detaljni izračun plaća da bi se vidjelo kolika su primanja zaposlenih u 
Upravi Grada, s ciljem da se dokaže da nema ušteda jer tu postoji još sad i dodatni zamjenik 
gradonačelnika pa će izdaci za plaće biti još veći.  
Potom je postavio dva pitanja:  
Prvo: Vezano uz sanaciju cesta na području Grada Čakovca, puno se toga gradilo, neke 
ceste su bile potrebe npr. ulica Stjepana Radića te ga zanima kada će biti saniran 
nadvožnjak u Gradu Čakovcu, koji je ružan i opasan za korisnike?  
Drugo: Da li se utjecalo na zapošljavanje predsjednika MO Štefanca u jednom gradskom 
poduzeću? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Razmišljalo se da se krene u sanaciju nadvožnjaka, zatražena je ponuda te 
se radi o iznosu od 13 milijuna kuna, kojih nemamo. Obnovile su se ceste na području Grada 
Čakovca, a s 1.1. radit će se aglomeracija i nema smisla da se sad režu ceste, pa da se 
onda opet prekopavaju. Hrvatske ceste su predale nadvožnjak Gradu u takvom stanju i 
Hrvatske ceste su ih morale sanirati. Vjerujem da će se u četverogodišnjem mandatu  
sanirati. 
Na drugo pitanje je odgovorio da nije direktor GKP Čakom-a d.o.o., pa ne zna tko je tamo 
zaposleni. Pitanje uputite direktorici GKP Čakom-a d.o.o. 
 
Sunčana Glavak postavila je dva pitanja: 
Prvo pitanje: Ima li naznaka da je Grad Čakovec nešto poduzeo po pitanju dolaska 
investitora i investicija i hoće li se na tom planu nešto događati? 
Drugo pitanje: S obzirom da je teretni promet prema Murskom Središću vrlo gust, što se 
namjerava poduzeti da bi se rasteretila ta državna cesta, da li se može utjecati na izgradnju 
pješačko biciklističke staze prema Murskom Središću, što će se učiniti za građane odnosno 
njihovu sigurnost?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Pokušavaju se u Grad dovesti i domaći i strani investitori. Želi se izgraditi 
komunalna infrastruktura u poduzetničkoj zoni Martane i kod Vojarne da se privuku 
investitori. Pojačana je suradnja s ministarstvima i Fondom za zaštitu okoliša, imamo 
naznake da će investitori doći u Čakovec. Navodi da je potpisao Suglasnost za završni krug 
biciklističke staze Dravskog bazena (od Savske Vesi do Kuršanca) gdje bi Grad mogao dobiti 
milijun kuna od EU. Ta bi se staza radila nakon kanalizacije koja kreće u veljači iduće 
godine.  
Na drugo pitanje: U kontaktu smo s članovima uprave Hrvatskih cesta i vjerujem da će nam 
izaći u susret. U njihov projekat ušla je sjeverna obilaznica koja treba rasteretiti promet i 
mora krenuti 2015., a vrijedna je cca 200 milijuna kuna. Što se tiče sanacije cesta, pregledat 
ćemo područje da dođe do sanacije tamo gdje imamo mogućnosti. Za pješačko biciklističku 
stazu Mačkovec – Slemenice – Žiškovec, projekat vrijedan oko 6 milijuna kuća, Čakovec će 
posjetiti ministar Siniša Hajdaš Dončić o čemu ćemo vas naknadno izvijestiti. 
   
Potom je vijećnica Sunčana Glavak zamolila pisani odgovor vezan za investicije.  
 
Stjepan Kovač dao je riječ zamjeniku Mario Medvedu. 
 
Mario Medved odgovorio je: Što se tiče otvorenog ugovora o izgradnji pješačko biciklističke 
staze Šenkovec – Mačkovec – Slemenice, između Općine Šenkovec, Grada Čakovca i 
Hrvatskih cesta, napominje da Hrvatske ceste projekat sufinanciraju s 55% pa bi sredinom 
idućeg tjedna mogao biti objavljen natječaj za izvođenje radova. Najvjerojatnije će ove 
godine biti izvedeni zemljani radovi, a asfaltiranje bi bilo izvedeno do 1.4. iduće godine. To je 
projekat vrijedan oko 6 milijuna kuna i ide do Slemenica. 
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Jurica Horvat postavio je pitanje pročelniku Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo 
Draženu Bariću vezano uz sanaciju dimnjaka u Čakovcu koji su propustili po analizama 
dimnjačara i nisu dobri. Održana su tri sastanka i ništa nije dogovoreno, postoje li neke druge 
informacije?   
 
Dražen Barić odgovorio je da su održana tri sastanka. Prije 7 godina ti isti dimnjaci su 
sanirani bez uporabne dozvole, nakon 7 godina provjerom ispušnih plinova dimnjačar je 
došao do saznanja da dimnjaci nisu u redu i da treba napraviti sanaciju dimnjaka. Postoji 
privremeno rješenje, ali sanacija dimnjaka morati će se napraviti. 
 
Emina Miri postavila je pitanje zamjeniku gradonačelnika Mariu Medvedu te moli izvješće o 
sufinanciranju projekta o povećanju energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama u Gradu 
Čakovcu: kada će biti raspisan javni natječaj za građane Grada Čakovca, hoće li to biti ove 
godine ili sljedeće, koji kriteriji će se primjenjivati, koje kuće će imati prednost, hoće li prije 
izvedbe fasade biti potrebna energetska procjena i tko će biti ovlašten za nju, hoće li se 
omjer financiranja odnosno sufinanciranja mijenjati ovisno od broja prijava ili će biti 50 – 40 -
10?  
 
Mario Medved odgovorio je da je Grad Čakovec bio je 15. od 141. prijavljena projekta kojem 
su odobrena sredstva. Ukupna vrijednost projekta je 3 milijuna kuna, od toga 1.200.000,00 
financira Fond, 300.000,00 Grad Čakovec, a 1.500.000,00 građani sami pa je omjer 50:50. 
Jučer je gradonačelnik sa Fondom potpisao ugovor pa će uslijediti natječaj. Što se tiče 
kriterija, za zamjenu će postojati ugradnja nove vanjske stolarije ili fasade kako bi se postigli 
čim manji koeficijenti prolaska topline. Uvjeti koje podnositelji moraju ispuniti jesu da budu 
punoljetni, da to budu fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Čakovca, mora se 
dokazati vlasništvo, posjedovati građevinska dozvola, potpisati izjave, popuniti obrazac. Radi 
se o minimalno 40 obiteljskih kuća. Energetska procjena će biti potrebna, od ovlaštenih 
inženjera građevinarstva, arhitekata i ovlaštenih energetskih certifikatora.   
 
Đuro Bel postavio je četiri pitanja: 
Prvo: Zašto radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava Dravskog bazena nisu započeli? 
Drugo: Kad će započeti radovi na oporabilištu otpada Totovec?  
Treće: Kad će se uskladiti horizontalna signalizacija u Zrinsko frankopanskoj ulici u 
Čakovcu?   
Četvrto: Kad će se urediti Sajmište u Čakovcu? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je:   
Na prvo pitanje: Radove koči administracija. Tražimo od Londona da potvrde raspisivanje 
natječaja za najboljeg ponuđača, procedura je u tijeku i nadamo se da će sve početi iduće 
godine. 
Na četvrto pitanje: Iduće godine asfaltirati će se put na Sajmište te se pokušava na najjeftiniji 
način riješiti problem klupa na tržnici. 
 
Mario Medved odgovorio je:  
Na drugo pitanje: Posjetili smo Fond za zaštitu okoliša sa zamjenikom župana Zoranom 
Vidovićom te je postignut dogovor o davanju Suglasnosti za odlagalište Piškornica. Sijedi 
ugovor vrijedan 35 milijuna kuna.  
Na treće pitanje: Složio se sa navodima vijećnika te je rekao da od Hrvatskih cesta još nije 
dobivena suglasnost. 
 
Marijana Fabić-Rusak postavila je pitanje da li će Grad Čakovec dozvoliti korištenje  
poljoprivrednog zemljišta uz južnu obilaznicu za vrtove i cvijetnjake kao što to čine i drugi 
gradovi u Republici Hrvatskoj? Moli odgovor u pisanom obliku. 
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Stjepan Kovač odgovorio je da je malo neobrađenog zemljišta na tom pojasu, da je dosta 
toga zemljišta u državnom vlasništvu, no ako imamo takvog zemljišta rado će se tome 
pristupiti.  
 
Denis Šarić postavio je pitanje vezano uz sanaciju dimnjaka. Stanari Travnika u Čakovcu su 
sami pronašli rješenje pa nudi rješenje problema. Zašto bi se koristili turbo bojleri koji su 
zabranjeni u EU, a ne kondenzacijski bojleri? Što se tiče Stanorada d.o.o. koji na tome radi, 
radi se o gradskom poduzeću koji je u predstečajnoj nagodbi i u kojoj je krim policija pa se 
postavlja pitanje kada će njome prestati vladati otac i sin? 
 
Dražen Barić odgovorio je da nije u pitanju Stanorad, nego i Euroland jer su i oni na 
održavanju dimnjaka. Ponavlja da je 2007. sve učinjeno krivo zato je i pokrenuto rješenje tog 
problema. 
 
Stjepan Kovač odgovorio je što se tiče Stanorada i toga što će se učiniti sve ovisi od 
izvješća krim policije i nalaza naše unutarnje revizije.   
 
Krunoslav Bedi postavio je tri pitanja: 
Prvo: Misli li se u dogledno vrijeme raspisati natječaj za zakup/najam prostorija političkih 
stranaka te može li se u pisanom obliku odgovoriti, koliko je kvadrata služnosti po pojedinim 
političkim strankama te koji su troškovi održavanja?  
Drugo: Imate li namjere u skoroj budućnosti smanjiti plaće ili prirez jer neke općine troše i do 
60% na nerealne plaće načelnika i zaposlenih te da li će se smanjiti plaće ravnateljima 
gradskih poduzeća? 
Treće: Pohvaljuje obnovu kolnika na pojedinim gradskim ulicama i pita kad će doći na red 
rekonstrukcije drugih ulica jer neke još nemaju ni asfalt ni nogostupe te ga zanima kojim se 
prioritetima vodi Grad u donošenju odluka o tome koje će se ulice/ceste prve sanirati? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: U toku je natječaj za 35 m2 poslovnog prostora u Strossmayerovoj pa se 
zainteresirani mogu javiti.    
Na drugo pitanje: Smanjiti plaće ili prirez? Radimo na tome. Vidi se da smo smanjili naknade 
i pod današnjom točkom dnevnog reda. Mislim da Grad Čakovec ne troši puno za plaće.  
 
Mario Medved odgovorio je: 
Na treće pitanje odgovorio je da je za sanaciju prometnica potrošeno gotovo 2 milijuna kuna 
te da zna da su neke ulice u lošem stanju. Obići će ih se i nastojati sanirati.   
 
Rajko Bulat postavio je pet pitanja: 
Prvo: U vezi nabave osobnog vozila dosadašnjeg gradonačelnika, traži kompletnu 
dokumentaciju od raspisivanja natječaja da li je auto bio kupljena na lizing, kolika je bila 
mjesečna rata, dakle, sve do zadnjeg računa, kada je Grad odlučio ne kupiti taj auto, 
odnosno račun lizing kuće koji je onda preusmjeren na dosadašnjeg gradonačelnika, traži 
natječaj za nabavu novog vozila koji je Grad kupio (kopiju natječaja, gdje je objavljen, koliko 
je ponuda zaprimljeno), da li je auto kupljen na lizing ili plaćen gotovinom? Traži odgovor u 
pisanom obliku. 
Drugo: Koliki je dug Grada na današnji dan, kolike su neto plaće gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika, zbog čega smo dobili uvjetno mišljenje državne revizije i kada i kako ćemo 
otkloniti rezultate?  
Treće: Što je sa Časničkim domom koji je kupljen od Međimurske županije za 3,5 milijuna 
kuna (rečeno je da je milijun kuna uloženo u sanaciju, da li postoje ideje i planovi za taj 
prostor)?   
Četvrto: Što je prioritet vezan za smirivanje prometa zbog velike gustoće u Gradu Čakovcu, 
postoji li elaborat pogotovo za ulicu Kralja Tomislava (I. Osnovna škola), da li se mogu 
nabaviti znakovi koji postoje u nekim drugim općinama?  
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Peto: Kako se moglo zimskoj službi odobriti 3.000,00 kuna isplate u trenutnoj situaciji Grada, 
a služba se mogla formirati preko dežurstva?   
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na treće pitanje: Sa Časničkog doma skinut je teret te ga sređujemo da bi se u njega mogla 
smjestiti Knjižnica.  
Na četvrto pitanje: Što se tiče svjetlećih znakova, oni se nabavljaju, čekamo dobavljače da ih 
postave pred školu.  
Na peto pitanje: Radi se o 5 mjeseci rada i to je negdje oko 500 kuna mjesečno pa smatram 
da iznos nije velik. Ti ljudi u to vrijeme moraju biti na raspolaganju 24 sata.  
Na prvo i drugo pitanje dobiti će pisani odgovor. 
 
Josip Varga predlaže da se donese akt o kategorizaciji prometnica u Gradu Čakovcu s 
obzirom da je oko 60 km preuzeto od ŽUC-a, a uz to Grad ima i puno svojih cesta pa da se 
potom temeljem takvog plana planiraju aktivnosti investicijskog i tekućeg održavanja tih 
prometnica.  
Zatim postavlja pitanje u ime građana Totovca, Šandorovca, Novog Sela na Dravi i 
Kuršanca, a vezano uz projekat grobne kuće i groblja u Šandorovcu, da li će se prići 
realizaciji tog projekta?  
Izražava zadovoljstvo što će se krenuti u izgradnju pješačko biciklističke staze prema 
Murskom Središću. 
Ujedno se osvrnuo na današnju diskusiju o sanaciji dimnjaka te je rekao da je vlasnik 
obiteljske kuće, al mu nikad nije palo na pamet da svojim dimnjakom gnjavi ovo Gradsko 
vijeće.  
 
Stjepan Kovač navodi da je svjestan potrebe izrade akta o razvrstavanju cesta (pogotovo 
zato jer je Štefanec ušao u sastav Grada Čakovca) te će se isti pripremiti za iduću sjednicu 
Gradskog vijeća.  
 
Ninoslav Šipoš odgovorio je na pitanje u vezi grobne kuće u Šandorovcu. Za grobnu kuću u 
Šandorovcu izdana je građevinska dozvola, produžena, a krajem prošle godine je i istekla. 
Stoga treba ishoditi novu dozvolu. Projektnu dokumentaciju imamo, povećana je kvadratura 
te kuće.    
 
Stjepan Kovač napomenuo je da će se jednom mjesečno održavati sastanci sa mjesnim 
odborima Grada Čakovca gdje će se zajednički donositi odluke koje su prioritetne.  
 
Maja Đurkin Međimurec postavila je pitanje što se može učiniti u vezi povećanja količine 
vode u podrumima građana Juga, zbog toga što nisu očišćeni šahtovi? 
 
Dražen Barić odgovorio je da je čišćenje slivnika provedeno ove godine te je potrošen sav 
novac, ali ako je koji slivnik negdje ostao, može mu se javiti.   
 
Damir Matotek postavio je pitanje da li se razmišlja o promjeni distributera javne rasvjete i  
drugačijem režimu noćne rasvjete? 
 
Nenad Hranilović konstatirao je da se distributeri ne mogu promijeniti, nego opskrbljivači. 
 
Dražen Barić odgovorio je da se sprema izrada odluke sukladne Zakonu o komunalnom 
gospodarstvu kako bi se omogućio pristup i drugim distributerima. Problem je u trafostanici. 
Za svaku intervenciju moramo zvati Elektru, što je skupo.   
 
U 13:12 sati potpredsjednik Gradskog vijeća Nenad Hranilović zatvara aktualni sat. 
 
U vijećnici je prisutno 19 vijećnika.  
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Točka 1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata sa prisegom 
 
Nenad Hranilović poziva predsjednicu Mandatne komisije da podnese izvješće.   
 
Predsjednica Mandatne Komisije Emina Miri obavještava Gradsko vijeće o početku mandata 
Andreje Marić, dr. med.  
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Nenad Hranilović pristupio je čitanju prisege: 
„Prisežem, svojom čašću, da ću dužnost gradskog vijećnika u Gradskom vijeću Grada 
Čakovca obavljati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava Republike 
Hrvatske, zakona i Statuta Grada Čakovca te da ću se zauzimati za sv metaraekoliki 
napredak Republike Hrvatske i Grada Čakovca.“ 
 
Andreja Marić izgovorila je: 
„PRISEŽEM“  
 
Izabrana je nova vijećnica Gradskog vijeća Grada Čakovca, Andreja Marić, dr. med. 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o: 

a) Izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca 
 

Potpredsjednik Gradskog vijeća pozvao je predsjednika Odbora za izbor i imenovanje da 
predloži kandidata za predsjednika Gradskog vijeća. 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Damir Matotek pročitao je prijedlog sa sjednice 
Odbora za izbor i imenovanje, koji predlaže da predsjednik Gradskog vijeća bude Jurica 
Horvat.  

 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Nenad Hranilović daje na glasovanje prijedlog Odbora za 

izbor i imenovanje za izbor predsjednika Gradskog vijeća. 
 

„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 4 ih je glasovalo „protiv“, dok je kandidat za 
predsjednika Gradskog vijeća bio „suzdržan“ pa potpredsjednik Gradskog vijeća 
konstatira da je Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća donesena većinom 
glasova. 
 
 
Točka 2.b  

 
b) Izbor predsjednika Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada 

Čakovca 
 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Damir Matotek predložio je da se za 

predsjednika Odbora za proračun i financije izabere Jurica Horvat. 
 
Đuro Bel se javio za riječ. 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izboru 
predsjednika Odbora za financije i proračun koji je dao Odbor za izbor i imenovanje.  

 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 3 su glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izboru predsjednika Odora za 
financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca donesena većinom glasova. 

 
c) Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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Nitko nije tražio riječ. 
 

Prisutno je 19 vijećnika.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju 
Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec. 

 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 5 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju Upravnog vijeća 
Centra za kulturu Čakovec donesena većinom glasova. 

 
 

d) Odbora za poljoprivredu i turizam 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju 
Odbora za poljoprivredu i turizam. 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 4 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka osnivanju Odbora za 
poljoprivredu i turizam donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o: 
 

a) naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca 
  

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U vijećnici je prisutno 20 vijećnika. 
 
U raspravi su sudjelovali: Rajko Bulat, Sunčana Glavak u ime kluba vijećnika HDZ-a, Jurica 
Horvat, Stjepan Kovač, Đuro Bel, Josip Varga. 
 

Najprije se glasovalo za prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a, da se iznosi naknade 
članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća izjednače sa naknadama gradskih 
vijećnika. 
 
  „Za“ je  glasovalo 8 vijećnika, „11“ ih je bilo protiv, a „1“ je bio „suzdržani„ pa 
predsjednik konstatira da prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a nije izglasan.    
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o naknadama za 
rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca. 

 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 8 ih je glasovalo „protiv“, 1  je bio „suzdržan“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o naknadama za rad u nadzornim 
odborima trgovačkih društava Grada Čakovca donesena većinom glasova. 

 
b) Izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima 

gradskih ustanova 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
Nitko nije tražio riječ. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova. 

 
„Za“je glasovalo 13 vijećnika, 6 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova donesena većinom 
glasova. 

 
 

Točka 4. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o ostvarivanju 
prava na pristup informacijama. 

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o ostvarivanju prava na 
pristup informacijama donesena jednoglasno. 

 
 

Točka 5. Donošenje Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Miroslav Novak, Dragica Kemeter, Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, 
Sunčana Glavak.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o zakupu 
poslovnih prostora i korištenju drugih prostora. 

 
„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 3 ih je glasovalo „protiv“, 5  je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o zakupu poslovnih prostora i 
korištenju drugih prostora, donesena većinom glasova. 

 
 

Točka 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 

Đuro Bel se javio za riječ. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o držanju stoke i peradi. 
 

U vijećnici je prisutno 18 vijećnika.  
 

„Za“je glasovalo 18 vijećnika, 0  ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o držanju stoke i peradi donesena jednoglasno. 

 
U vijećnici je prisutno 19 vijećnika. 
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Točka 7. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Stjepan Kovač. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o ostvarivanju 
prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi. 

 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0  ih je glasovalo „protiv“, 3  je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o ostvarivanju prava na 
pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi donesena 
većinom glasova. 
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Dražen Blažeka, Stjepan Kovač, Romano Bogdan, Dragica 
Kemeter, Denis Šarić.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora za društvene 
djelatnosti da se u Odluku o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca u čl. 6. stavak 3 umjesto riječi „koji djeluju 
na području Grada Čakovca i registrirani su za djelatnost tehničke kulture“ upišu riječi 
„čije je sjedište registrirano na području Grada Čakovca“ za djelatnost tehničke 
kulture.“ 
 
„Za“ je glasovalo 10 vijećnika pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je 
izglasan prijedlog Odbora za društvene djelatnosti da se u Odluku o kriterijima i 
rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca u 
čl. 6. stavak 3 umjesto riječi „koji djeluju na području Grada Čakovca i registrirani su 
za djelatnost tehničke kulture“ upišu riječi „čije je sjedište registrirano na području 
Grada Čakovca“ za djelatnost tehničke kulture.“ 
  
 
Točka 9. Davanje prethodne Suglasnosti na: 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Čakovec 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi koja je spojena za točku 9. a) i b) sudjelovali su: Dražen Blažeka, ravnateljica 
Dječjeg vrtića Čakovec Gordana Patarčec. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog prethodne Suglasnosti na 
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Čakovec. 

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je prethodna Suglasnost na Odluku o 
izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Čakovec dana jednoglasno. 

 
b) prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

Čakovec 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog prethodne Suglasnosti 

na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čakovec. 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je prethodna Suglasnost na prijedlog 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čakovec dana 
jednoglasno. 

 
 

Točka 10. Davanje prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog prethodne Suglasnosti 
na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta 
Čakovec 

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je prethodna Suglasnost na prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec dana 
jednoglasno. 

 
 

Točka 11. Donošenje Odluke o produženju Ulice Putjane 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o  produženju 
Ulice Putjane. 

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o produženju ulice Putjane 
donesena jednoglasno.  

 
 
Točka 12. Donošenje Odluke o usvajanju Aneksa Sporazumu o podjeli imovine između 
Općine Mala Subotica i Grada Čakovca   

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Aneksa Sporazumu o podjeli imovine između Općina Mala Subotica i Grada Čakovca   

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Aneksa Sporazumu o 
podjeli imovine između Općina Mala Subotica i Grada Čakovca  donesena 
jednoglasno. 
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Točka 13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazuma o osnivanju Javne 
vatrogasne postroje Čakovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o  prihvaćanju Dodatka 
Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.  

 
„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prihvaćanju Dodatka 
Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postroje Čakovec donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 14. Donošenje Odluke o usvajanju: 

a) Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za Grad Čakovec 

b) Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za Grad Čakovec 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravu se uključila Sunčana Glavak. 

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su: 
a) Odluka o usvajanju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Čakovec i 
b) Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za Grad 

Čakovec 
donesene jednoglasno. 

 
 

Točka 15. Donošenje Odluke o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u 
Varaždinu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio Rajko Bulat. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Odluku o predlaganju suca porotnika 
Županijskog suda u Varaždinu 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o predlaganju suca porotnika 
Županijskog suda u Varaždinu donesena većinom glasova.   
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća najavio je sljedeću sjednicu za studeni 2013. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 14:28 sati.  
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