
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
s 09. sjednice Gradskog vijeća održane 30. rujna 2010.  

u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati  
  
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/10-01/208, URBROJ: 2109/02-10-02-01, od 
22. rujna 2010., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je 
da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Marije Ružić. Prisutni su: gradonačelnik Branko 
Šalamon, zamjenici gradonačelnika Veselin Biševac, mag. ing. elektrotehnike i Zoran 
Vidović, pristup. oec. te pročelnici upravnih odjela Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica 
Kemeter, pročelnica Upravnog odjela za upravu, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., 
pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, 
Lidija Jaklin, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Slobodan Veinović, mag. 
politologije, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Marijana Pal, mag. oec., 
voditeljica Službe za unutarnju reviziju, Ivica Pongrac, bacc. ing. sigurnosti i zaštite, pročelnik 
Upravnog odjela za komunalno redarstvo, Nenad Hranilović, mag. oec., pročelnik Upravnog 
odjela za gospodarstvo te Antun Gjerapić, mag. ing. aedif.   
 
 Sjednici je bila prisutna i direktorica GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, Snježana Tkalčec 
Avirović, mag. iur. 
   

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 24 vijećnika, te da 
Gradsko vijeće ima kvorum. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija.  

  
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su vijećnici dobili Izvod iz zapisnika sa 

08. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
  
   Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 08. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/10-01/150, URBROJ: 2109/2-02-10-08 
od 15. srpnja 2010.  

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

iz zapisnika sa 08. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen jednoglasno. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 
- dopunu Dnevnog reda na način da se iza točke 15. stavlja nova točka 16. koja glasi: 

„Donošenje Odluke o zajedničkoj investiciji – Centar za odgoj i obrazovanje“ 
- novi materijal uz točku 15. Dnevnog reda „Donošenje Odluke o Sporazumu utvrđivanja  

Smjernica za izradu UPU/DPU Grada Čakovca između Grada Čakovca i Međimurske 
županije“ 

- Mišljenja Odbora za financije i proračun 
- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za statutarno pravna pitanja 
- Mišljenje Odbora za izbor i imenovanje  
- Investicijski vodič za ulagače 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje dopunu Dnevnog reda s 9. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca:„Donošenje Odluke o zajedničkoj investiciji–Centar za odgoj 
i obrazovanje . 
 
„Za“ je glasovalo 24 vijećnika, 0 ih je bilo „suzdržanih“ i 0 „protiv“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojena dopuna dnevnog reda na način 
da se iza točke 15. stavlja nova točka 16. koja glasi: „Donošenje Odluke o zajedničkoj 
investiciji – Centar za odgoj i obrazovanje“ 
 



 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje dopunjeni Dnevni red s 9. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 

„Za“ je glasovalo 24 vijećnika, 0 je bio „suzdržan“ i 0 „protiv“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći:  
 

D N E V N I    R E D 
 

1) Prezentacija GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec o deponiji Totovec 
2) Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010.  
3) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
     Čakovca za 2010.  
4) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja  
      komunalne infrastrukture za 2010. 
5) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne  
      infrastrukture Grada Čakovca za 2010.  
6) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada  

           Čakovca za 2010.  
7) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada  
      Čakovca za 2010.  
8) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj  
      zaštiti Grada Čakovca za 2010.  
9) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup  
      informacijama  
10) Davanje Suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Statuta:  

      a) I. Osnovne škole Čakovec 
b) II. Osnovne škole Čakovec 
c) III. Osnovne škole Čakovec 
d) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić 
e) Centra za odgoj i obrazovanje 
f)  Osnovne škole Kuršanec 
g) Osnovne škole Ivanovec   

11) Usvajanje Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje                      
      Grada Čakovca  

      12) Tumačenje odredbi PUP-a „Sajmište“ Čakovec  
      13) Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju članova školskih odbora 
            osnovnih škola na području Grada Čakovca  
      14) Donošenje Odluke o uređenju imovinskopravnih odnosa Grada Čakovca i  
             GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec  
      15) Donošenje Odluke o Sporazumu utvrđivanja Smjernica za izradu UPU/DPU Grada 
            Čakovca između Grada Čakovca i Međimurske županije  
      16) Donošenje Odluke o zajedničkoj investiciji – Centar za odgoj i obrazovanje 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u  12.08 sati. 
 
Stjepan Kovač postavio je 2 pitanja: 
a) Koje mjere štednje je uprava Grada Čakovca poduzela s obzirom na teško financijsko 
stanje Grada Čakovca? 
b) Odakle će Grad Čakovec pribaviti sredstva za opremu dvorane I. osnovne škole?  
 
Branko Šalamon odgovorio je: 
a) Smanjene su plaće u Gradu Čakovcu, svim korisnicima proračuna smanjiti će se plaće za 
1/12, plus onih 5% od prije, sve što se moglo svelo se na nulu, radi se maksimalno na  
prikupljanju svih sredstava. Uprava je u godinu dana uštedjela cca 600.000,00 kuna plus 
neisplaćena božićnica i regres, što je sve učinjeno u dogovoru sa sindikatom.   
b) Oprema I. osnovne škole stajati će ukupno oko 3 milijuna kuna, ali mi smo izvršili izbor pa 
tako molimo osiguranje sredstava iz državnog proračuna za opremu u iznosu od  850 tisuća 



 

kuna plus 150 tisuća za semafore, što je sve i u današnjem rebalansu proračuna. Saborski 
zastupnik Ivković, zamoljen je da o tome razgovara u Vladi RH.  
 
Dragutin Vugrinec postavio je pitanje što je sa pješačko biciklističkom stazom na relaciji 
Čakovec – Mursko Središće, s obzirom da je u Sv. Jurju u Trnju, Hodošanu, financirana od 
strane Hrvatskih cesta? Odgovor moli u pisanom obliku.  
 
Stjepan Vranović postavio je 2 pitanja: 
a) S obzirom da je sjeverni dio Ulice Bratstva i jedinstva u Savskoj Vesi bio poplavljen, kada 
će se ista isfinancirati?   
b) Da li se kod Sajmišta, gdje ima puno malo djece, mogu ucrtati zebre radi njihove 
sigurnosti?  
 
Branko Šalamon je odgovorio: 
a) To su više oborinske nego kanalizacijske vode, nema dovoljno slivnika. Pregovaramo sa 
ŽUC-om o financiranju. U prijedlogu proračuna za iduću godinu možda ćemo pronaći 
sredstva i za to.  
b) Nastojati ćemo nešto učiniti da se ucrtaju zebre.  
 
Zlata Zorko čestitala je Gradu Čakovcu na Zelenom cvijetu i pitala je kada će se sanirati 
blato na potezu od zgrade sindikata do parkirališta MTČ-a u Čakovcu (popločiti ili 
pozeleniti)? 
 
Branko Šalamon se zahvalio na čestitci te je napomenuo da je usprkos teškoj financijskoj 
situaciji Grad održan lijepim i čistim.  
 
Željko Jakopec konstatirao je da minusi Grada Čakovca nisu počeli od zadnjih izbora na 
dalje te je postavio pitanja što u Gradu rade 2 zamjenika gradonačelnika, s obzirom da je 
gradonačelnik bolestan i ne može sve sam te je pitao jesu li pročitali nalaz državne revizije.  
 
Branko Šalamon je odgovorio da se radi o politici te je postavio protupitanje da li bi 
opozicijski gradonačelnik imao manji minus u proračunu? Odnose između mene i zamjenika 
regulira Zakon. Više ljudi više zna. Moja je prva i zadnja jer je moja i odgovornost. 
Zadovoljan sam radom svojih zamjenika gradonačelnika i pročelnika. Oba zamjenika su 
postigla više rezultata nego da su iz neke druge političke opcije. Osim toga, građani su na 
izborima pokazali da tako žele. Što se moje bolesti tiče, bolestan jesam, ali mogu raditi.  
 
Zoran Vidović pozvao je poštovane vijećnike da dođu u njegov ured pa će im ispričati sve 
na čemu radi, koje probleme rješava u svom resoru komunalnog gospodarstva, komunalnog 
redarstva i dijela financija, ali i šire. Trag njegovog rada vidljiv je.  
 
Veselin Biševac je napomenuo da je rad u gradskoj upravi kao prvo timski iako smo 
podijeljeni po resorima, konzultiramo se oko svih odluka i za sve postoji pisani trag te također 
poziva poštovane vijećnike da dođu i izvrše uvid. Naveo je da su pretežiti dio njegovog 
resora  društvene djelatnosti.  
 
Željko Jakopec je konstatirao da će o pozitivnosti rada, mišljenje iznijeti birači na sljedećim 
izborima.  
 
Branko Šalamon je što se tiče nalaza državne revizije istaknuo da je nalaz više nego dobar 
te da bi vijećnicima želio predočiti i sve nalaze državne revizije od početka postojanja Grada 
Čakovca, po što mogu doći do pročelnika, s obzirom da je ta tematika preširoka za aktualni 
sat.  
 
Željko Jakopec je potom tražio da nalaz revizije, bude točka dnevnog reda Gradskog vijeća.  
 
 



 

Branko Šalamon je konstatirao da bi rasprava o svakoj stavci, vezanoj uz tu problematiku, 
na Gradskom vijeću bila preširoka. 
 
Karolina Juzbašić postavila je dva pitanja: 
a) Zašto nema rasvjete u stambenom dijelu Martana?   
b) Da li Grad dobiva odštetu od počinitelja prometnih nesreća koje nastaju na drvoredima u 
Čakovcu?  
 
Branko Šalamon je odgovorio: 
a) Za javnu rasvjetu nemamo dovoljno novaca.  
b) Dosad nismo tražili odštetu od počinitelja niti za drveća niti za urbani mobilijar. Možemo se 
zainteresirati.  
 
Vedran Mikulić: 
a) Postavio je pitanje da li je točno da je obrtnicima isplaćeno samo 50% obećane potpore?  
b) Zatražio je da revizijski nalaz bude točka dnevnog reda Gradskog vijeća.  
 
Branko Šalamon je odgovorio da su svi obrtnici dobili polovinu obećanih sredstava i to u isto 
vrijeme, a što se tiče nalaza revizije, već je komentirao. Stanje nije teško samo u proračunu 
Grada Čakovca nego u cijeloj državi. O raspodjeli sredstava odlučuje na način da zadovolji 
što više potreba.    
 
Gordan Vrbanec istaknuo je da nalaz revizije više nije točka dnevnog reda po Zakonu o 
proračunu RH.  
 
Renato Slaviček tražio je sljedeće 3 stvari na koje moli pisane odgovore:  
a) Moli da mu se dostavi spisak svih obveznika komunalnog doprinosa za dvije godine 
unatrag, s navodom kako su ti komunalni doprinosi plaćani (je li bilo kompenzacija?) na 
lokaciji DPU-a PU Međimurske 
b) Traži da mu se pojasni kako je riješena tzv. kanalizacija za telefoniju prema Telekomu, što 
se tu naplaćuje i kako?  
c) Što se događa sa gradilištima Martane Zapad Čakovec za koje građani mole da se što 
prije riješi, a voljni su i darovati zemljište za cestu?  
 
Damir Mesarov postavio je 2 pitanja: 
a) Zašto nije moguće dobiti kopiju putnog radnog naloga za gradonačelnikov automobil?  
b) Da li se u Gradu Čakovcu službenicima isplaćuje cipelarina?  
 
Branko Šalamon je odgovorio: 
a) Automobil imam na korištenje pa nema putnog radnog naloga. Koliko kilometara je 
napravio lako se može pratiti.  
b) Sindikat Grada Čakovca me uspio nagovoriti da cipelarinu ne ukidam.  
 
Andrej Pal postavio je 2 pitanja: 
a) Na osnovu čega je pred zgradom Sindikata postavljen objekt Turističke zajednice 
Međimurja? 
b) Da li je postojao natječaj za suvenirnicu Turističke zajednice Grada Čakovca? 
Nakon toga uputio je čestitku na dobivenom Zelenom cvijetu, ali je naveo da to nije vrijedilo i 
za zgradu gradske uprave tokom ljeta.  
 
Branko Šalamon odgovorio je: 
a) Dobio je informaciju da je to dobro učinjeno.  
b) Za suvenirnicu Grada Čakovca raspisan je javni natječaj.  
 
 



 

Gordan Vrbanec napomenuo je da su prije raspisivanja javnog natječaja za suvenirnicu 
Turističke zajednice bile izvršene konzultacije sa udrugama građana da one budu nositelji 
radionica, ali se nitko nije javio.  
 
Ivan Blažeka postavio je pitanje kada će dobiti vertikalnu signalizaciju u Ulici Bana Josipa 
Jelačića, kod škole i vrtića?  
Pohvalio je napravljeni kanal odvodnje oborinskih voda.  
 
Branko Šalamon odgovorio je da će znakovi biti postavljeni na svim područjima gdje je to 
potrebno i zahvalio je na pohvali.  
 
U 13.08 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
Točka 1.  
 
Prezentacija GKP „Čakom“ d.o.o. o odlagalištu neopasnog otpada na deponiji Totovec 
 
Prezentaciju je održala direktorica GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, Snježana Tkalčec Avirović, 
mag. iur. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je Gradsko vijeće Grada Čakovca primilo na 
znanje Izvješće GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec o odlagalištu za neopasni otpad Totovec.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Snježana Tkalčec Avirović, Marijan Reich, 
Stjepan Trstenjak, Zlata Zorko, Đuro Bel, Damir Mesarov, Renato Slaviček 
 

Predsjednik Gradskog vijeća donosi sljedeću Odluku: 
 
Prima se na znanje Izvješće GKP “Čakom” d.o.o. Čakovec o odlagalištu za 

neopasni otpad – Totovec. 
 
U vijećnici je prisutno 23 vijećnika.  
 
Točka 2.  
 
Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Gordan Vrbanec, Stevo Tkalčec (u ime Kluba 
vijećnika HDZ-a), Renato Slaviček (u ime Kluba vijećnika HSLS-a), Stevo Tkalčec, Renato 
Slaviček, Đuro Bel, Željko Jakopec 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

 Odluku o donošenju Izmjena  i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010. s 
time da se pozicija Kupnja zemljišta 020 A002/4111 uvećava za 100.000,00 kuna, a 
pozicija Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Grada Čakovca 016 A003/3811916 
umanjuje za 100.000,00 kuna. 
 

„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 5 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju Izmjena i dopuna 
Proračuna Grada Čakovca za 2010. donesena većinom glasova, s time da se pozicija 
Kupnja zemljišta 020 A002/4111 uvećava za 100.000,00 kuna, a pozicija Tekuće 



 

donacije Vatrogasnoj zajednici Grada Čakovca 016 A003/3811916 umanjuje za 
100.000,00 kuna. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

            Izmjene  i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2010. 
 

„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 5 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Čakovca donesene većinom glasova. 
 
Točka 3.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Čakovca za 2010.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

 Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Čakovca za 2010. 
 

„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 4 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila  „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca donesena većinom glasova. 
 
Točka 4.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2010. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

 Odluku o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2010. 
 

„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 5 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. donesena 
većinom glasova. 
 
Točka 5.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2010.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 



 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

 Odluku o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2010. 
 

„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 5 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010. donesena 
većinom glasova. 
 
Točka 6. 
  
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Čakovca za 2010. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

 Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Čakovca za 2010. 
 

„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 4 ih je glasovalo „protiv“, 1  je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2010. donesena većinom 
glasova. 
 
Točka 7.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada 
Čakovca za 2010.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

 Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada 
Čakovca za 2010. 
 

„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 5 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u športu donesena većinom glasova. 
 
Točka 8.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj 
zaštiti Grada Čakovca za 2010.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
 



 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

 Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti 
Grada Čakovca za 2010.  
 

„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 5 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca donesena većinom 
glasova. 

 
Točka 9.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup   
informacijama  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

 Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup 
informacijama 
 

„Za“ je glasovalo 23 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama donesena 
jednoglasno. 
 
U vijećnici je prisutno 22 vijećnika.  
 
Točka 10.  
 
Davanje Suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Statuta:  

      a) I. Osnovne škole Čakovec 
b) II. Osnovne škole Čakovec 
c) III. Osnovne škole Čakovec 
d) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić 
e) Centra za odgoj i obrazovanje 
f)  Osnovne škole Kuršanec 
g) Osnovne škole Ivanovec   

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta: 

a) I. Osnovne škole Čakovec 
b) II. Osnovne škole Čakovec 
c) III. Osnovne škole Čakovec 
d) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić 
e) Centra za odgoj i obrazovanje 
f)  Osnovne škole Kuršanec 
g) Osnovne škole Ivanovec   

 



 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost dana 
jednoglasno. 

 
Točka 11.  
 
Usvajanje Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje                     
Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Procjenu ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje 
Grada Čakovca 

 
„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 

„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Procjena ugroženosti 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Grada Čakovca usvojena 
jednoglasno.  
 
Točka 12.  
 
Tumačenje odredbi PUP-a „Sajmište“ Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Tumačenje odredbi PUP-a „Sajmište“ Čakovec 

 
„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 

„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Tumačenje odredbi 
PUP-a „Sajmište“ Čakovec dano jednoglasno.  
 
Točka 13.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju članova školskih odbora 
osnovnih škola na području Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih 

škola na području Grada Čakovca 
 

„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 3 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o 
imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca 
donesena većinom glasova. 



 

 
Točka 14.  
 
Donošenje Odluke o uređenju imovinskopravnih odnosa Grada Čakovca i GKP 
„Čakom“ d.o.o. Čakovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

 Odluku o uređenju imovinskopravnih odnosa Grada Čakovca i GKP „Čakom“ 
d.o.o. Čakovec 
 

„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 5 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o uređenju 
imovinskopravnih odnosa Grada Čakovca i GKP „Čakom“ d.o.o. donesena većinom 
glasova.  
 
Točka 15.  
 
Donošenje Odluke o Sporazumu utvrđivanja Smjernica za izradu UPU/DPU Grada 
Čakovca između Grada Čakovca i Međimurske županije  
       
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon, Stevo Tkalčec, Željko Jakopec, 
Đuro Bel 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

 Odluku o Sporazumu utvrđivanja Smjernica za izradu UPU/DPU Grada Čakovca 
između Grada Čakovca i Međimurske županije 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o Sporazumu 
utvrđivanja Smjernica za izradu UPU/DPU Grada Čakovca između Grada Čakovca i 
Međimurske županije donesena jednoglasno.  
 
Točka 16.  
 
Donošenje Odluke o zajedničkoj investiciji – Centar za odgoj i obrazovanje 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Renato Slaviček, Dragutin Vugrinec, Đuro Bel 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 

 Odluku o zajedničkoj investiciji – Centar za odgoj i obrazovanje 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o zajedničkoj 
investiciji – Centar za odgoj i obrazovanje donesena jednoglasno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeće zaključio je sjednicu u 15.17 sati. 



 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca najavio je sljedeću sjednicu Gradskog vijeća za 
studeni 2010. 
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