
    IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 23. sjednice Gradskog vijeća održane 22. studenog 2007. godine u  
Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15 s početkom u 12.00 sati  

  
 Sjednicu je s pozivom Klase: 021-05/07-01/111 sazvao predsjednik Gradskog vijeća 
Veselin Biševac. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim vijećnika Ranke 
Liković, Dine Mađarića i Zorana Vidovića, koji su opravdali svoj izostanak, Dragutina 
Vugrinca i Zdravka Holcingera koji su najavili da će zakasniti, svi članovi Gradskog 
poglavarstva, tajnik Grada Čakovca Dragica Kemeter, pročelnici upravnih odjela Lidija Jaklin, 
Ninoslav Šipoš i Slobodan Veinović. Sjednici su također prisutni direktor čakRE d.o.o. 
Kristijan Mavrek, dipl. polit. i dipl. iur. Damira Vresk, predstavnici sredstava javnog 
izvješćivanja te da Gradsko vijeće ima kvorum. 
  

 Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici trenutno prisutno 20 
vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća čestitao je tajnici Grada Čakovca Dragici Kemeter na 
završenom magisteriju znanosti i vijećnici Gradskog vijeća Sanji Brekalo na završenom 
magisteriju. 
 
Sjednici se priključio vijećnik Zdravko Holcinger pa je u vijećnici prisutno 21 vijećnika. 
 
   Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika s 22. sjednice 
Gradskog vijeća. 
 

«ZA» su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod 
iz zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća usvojen jednoglasno. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na znanje Izvod iz 
zapisnika s 25. i 26. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca. 
 

Također navodi da su primili odgovore na vijećnička pitanja te da u vezi s njima mogu 
dati mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje pod aktualnim satom.  

 
 Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici danas primili na stol: 

- Zaključke Odbora za financije i proračun  
- Zaključke Odbra za društvene djelatnosti 
- Amandman Nezavisne liste Aleksandra Makovca na prijedlog Proračuna Grada 

Čakovca za 2008. godinu 
- Amandman Hrvatsko-socijalno liberalne stranke – ogranak Čakovec na prijedlog 

Proračuna Grada Čakovca za 2008. Godinu 
- Peticiju stanara ulice Josipa bana Jelačića u Čakovcu 
 
Predsjednik vijeća daje na glasovanje predloženi Dnevni red. 
 

"Za" su glasovali svi vijećnici, pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je 
jednoglasno usvojen sljedeći: 

 
D N E V N I  R E D 

 
1. Donošenje Proračuna Grada Čakovca za 2008. god.  
2. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2008. god.  
3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 

Čakovca za 2008. god.  
4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2008. 

god.  
5. Donošenje Plana redovnog održavanja javnog zelenila i prometnih površina za 2008. 

god.  



6. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2008. god.  
7. Donošenje Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2008. god.  
8. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2008. god.  
9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta 

Dječjeg centra Čakovec  
10. Informacije, pitanja i prijedlozi 

 
 

GRADSKO VIJEĆE U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA 
 

1. Usvajanje Financijskog izvješća o poslovanju čakRE d.o.o.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 12:09 sati. 
 
Siniša Žižek postavio je pitanje, s obzirom da Grad povećava iznose stipendija, da li to znači 
da će se stipendije povećati i za nekoliko studenata koji su već potpisali ugovore o 
stipendiranju sa Gradom? 
 
Branko Šalamon odgovorio je da su u proračunu predviđena povećanja iznosa za 
stipendije. Svi studenti, ukoliko ostvaruju prava, dobiti će veću stipendiju. Povećavaju se 
iznosi stipendija, ali ne i za studente koji studiraju izvan Čakovca i Varaždina. 
 
Renato Slaviček postavio je dva pitanja i na njih traži pisani odgovor: 
Prvo: Zašto se vrijeme parkiranja na parkiralištima produžilo do 20:00 sati te koji su razlozi 
Gradskog poglavarstva za takvu odluku? 
Drugo: Zašto je pri rekonstrukciji Morandinijeve ulice kod ulaza u Međimursku banku 
postavljen kamen sjajne strukture, koji je skliske površine i opasan je za hodati posebno za 
vrijeme kiše te je li to učinila banka ili Grad Čakovec pri rekonstrukciji Morandinijeve? 
 
Marija Ružić postavila je pitanja vezana za 18. točku dnevnog reda sa 25. sjednice 
Gradskog poglavarstva, a koja se odnose na usvojena Izvješća Međimurskih voda. Zanima 
ju da li Gradska uprava vrši kontrolu tog izvješća i tko je taj, kako bi mu mogla postaviti 
konkretna pitanja. Isto ju tako zanima da li je stigao odgovor Međimurskih voda vezano uz 
prihode koje kroz cijenu vode stvaraju građani na ime zaštite vode i na ime korištenja vode. 
Naime, ističe da ta sredstava pripadaju u cijelosti lokalnoj samoupravi od 01.01.2006. godine 
uz uvjet da se iz tih sredstava izgrade objekti komunalne infrastrukture (za vodovod i 
kanalizaciju). Naime, nije primijetila da su Međimurske vode u svojem izvješću nijednu lipu 
spomenule o tim sredstvima. Traži očitovanje Međimurskih voda. 
Također je postavila pitanje da li garancija koja je dana za 50 milijuna kuna zaduživanja 
Međimurskih voda, ulazi u kvotu zaduživanja Grada. Hoće li se isto postupiti s Ekom-om za 
zaduživanje od 15 milijuna kuna (o čemu je raspravljano već na Gradskom vijeću) za 
izgradnju streljane i rasvjetu stadiona i zašto se ti projekti ne realiziraju? 
 
Branko Šalamon odgovorio je: 
Prvo: Osoba nadležna za provođenje programa s Međimurskim vodama za sada je g. Antun 
Gjerapić. Sredstva koja se osiguravaju Međimurskim vodama iz cijene su namjenska za 
naknadu za korištenje voda, naknadu za zaštitu voda  i nisu prihod Grada Čakovca, niti 
Međimurskih voda, već prihod Hrvatskih voda.      
Drugo: GP "Ekom" raspisao je natječaj za kreditiranje. Natječaj je završio, došla je jedna 
ponuda od Privredne banke Zagreb, koji nude kreditiranje 15.000.000,00 kuna na rok od 7 
godina uz 4.5% kamata i 1.5% troškova. Mi ćemo otvoriti pregovore sa Privrednom bankom. 
Obavijestiti ćemo vijeće o konačnoj odluci. Županija će financirati sa 1 milijun kuna rasvjetu 
stadiona kroz tri godine.  
 
Veselin Biševac: Tražili ste pisani odgovor, ali odgovore ste dobili danas na sjednici te 
mislim da biste morali biti zadovoljni. 
 
Josip Varga postavio je sljedeća pitanja:  



Prvo: Pitanje upućuje JVP-u i traži pisani odgovor. Koliko je pripadnika JVP-a i kom vremenu 
i mjestu učestvovalo u aktivnostima na priobalju za vrijeme sezone u priobalju, pod čijim 
zapovjedništvom, kojom vatrogasnom opremom, za koju novčanu naknadu te kolika 
sredstava dobiva JVP za ovaj dodatni angažman? Da li ta sredstva dobivaju od Vlade ili 
drugih jedinca lokalne samouprave u kojima djeluju? 
Drugo: Ista pitanja postavlja i DVD-ima Grada Čakovca kojima postavlja još i dodatno pitanje 
da li vatrogasci prije upućivanja na aktivnosti obavljaju provjeru posebne zdravstvene 
sposobnosti i tko financira takve zdravstvene preglede?  
 
Karmela Habuš-Zadravec postavila je pitanje vezano uz zamolbu stanara u ulici I. pl. Zajca 
u Čakovcu vezano za rješenje problema pomanjkanja parkirališnih mjesta. Da li se može za 
tu namjenu iskoristiti zemljište nasuprot HAK-a?  
 
Branko Šalamon odgovorio je da je broj parkirališta ograničen prostorom. Prije 4 godine 
provedena je anketa s upitom da li stanari žele proširenje parkirališta na  zelenu površinu te 
smo dobili negativan odgovor. Zemljište nasuprot HAK-a je privatno. 
 
Dražen Blažeka postavio je dva pitanja:  
Prvo: Na zadnjoj sjednici Gradskog poglavarstva donijet je Pravilnik o unutarnjem redu 
Gradske uprave Grada Čakovca i znatno je povećan broj radnih mjesta. Na Odboru za statut 
je rečeno da ćemo, kao oporba dobiti Pravilnik, što smo i dobili te na tome zahvaljujemo. 
Zašto nije bilo rečeno da će se broj službenika duplo povećati, koji su bili motivi da se to učini 
te u kojem vremenu se misli zaposliti taj broj ljudi jer je sve to preveliko opterećenje za 
Gradski proračun. 
Drugo: Na jugu Čakovca pojavljuju se brojni grafiti na zgradama, pa ga zanima tko brine o 
tome, tko će sanirati štete na fasadama?  
 
Branko Šalamon odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Moja je dužnost kao gradonačelnika da organiziram rad Gradske uprave, 
zašto mi je potrebna Odluka o ustrojstvu (koju donosi Gradsko vijeće) i Pravilnik o 
unutarnjem redu (kojeg donosi Gradsko poglavarstvo). Sigurno ne mislimo popuniti sva 
radna mjesta u narednom periodu od 3 do 5 godina. Znate da moramo preuzeti ljude za 
obavljanje poslova izdavanja lokacijskih dozvola, ŽUC-a i katastar vodova.  
Na drugo pitanje: Grafiti su hir mladih neodgovornih ljudi koje će sanirati vlasnici objekata, a 
građane molimo da se obrate komunalnim redarima, policiji u zajednici i zaštitarskoj tvrtki 
radi prijave i potrebnog svjedočena u postupku.  
 
Boris Jeđud nadovezao se na vijećnika Dražena Blažeku te zamolio da se daju brojevi 
telefona kome se građani mogu obratiti jer su grafiti veoma neumjesni. 
Potom je postavio pitanje zašto osobe moraju plaćati dva puta smeće posebno za privatni i 
posebno za poslovni prostor, ako su oba prostora u istom objektu pa tako osoba plaća 
smeće dva puta, a ne stvara smeće niti za 10 kuna. Isto tako ga zanima zašto u stambenim 
zgradama stanar koji je sam plaća isto smeće kao i četiri stanara u jednom prostoru? Da li se 
taj nepravedan odnos može nekako ispraviti? 
 
Branko Šalamon: Što se tiče brojeva telefona dežurnih policajaca i komunalnih redara, 
možete ih pronaći na web stranicama Grada Čakovca. 
Što se tiče grafita, bez povećanja svijesti građana da uoče i prijave nesavjesne počinitelje, 
neće se promijeniti situacija. 
Što se tiče cijene smeća, u pitanju je način obračuna smeća, a o tome možemo razgovarati s 
Čakom-om kod rasprave o planu poslovanja za iduću godinu.  
 
Dragica Mesarek: Tko je dužan i kada ukloniti reklamnu tablu u Frankopanskoj ulici u 
Čakovcu na kojoj piše "Međimurje koncern"? 
 
Branko Šalamon: Upozoriti ćemo da se tabla makne. 
Đuro Bel: Napomenuo je da u gradu postoje krizna mjesta koja treba osvijetliti te da se 
konačno po tom pitanju počelo nešto događati. Također je primijetio da se počela raditi 



pješačko-biciklistička staza u Kalničkoj ulici te smatra da je malo preuska za tu namjenu, a 
ujedno moli da se između te staze i ulice uredi zelena površina od cca 200 metara. 
Zatim je konstatirao da su problemi prijelazi preko brzih cesta pogotovo ako su neosvijetljeni.  
Potom je postavio sljedeća pitanja:  
Prvo: Da li je legalno snimanje "video nadzorom"?  
Drugo: Da li ljudi koji su u inozemstvu, a koji su mjesec dana u gradu, moraju plaćaju punu 
cijenu odvoza smeća?  
Potom je naveo da nije bio samo na jednoj sjednici Gradskog vijeća i već je izglasana 
Odluka o spomeničkoj renti. Zašto je morala biti donesena ta Odluka  s obzirom da je nemaju 
mnogi gradovi u Hrvatskoj? 
 
Branko Šalamon: Na mnogim mjestima na području Grada Čakovca, radi se na izradi javne 
rasvjete, mijenjaju se žarulju za jeftinije, ekološki prihvatljivije. Isto tako osigurali smo 
sredstva u ovoj i idućoj godini za izgradnju pješačkih staza te na njima radimo.  
Video nadzor je u skladu sa zakonom, što nam je protumačio gospodin Dragičević sa policije 
na jednoj od prošloj sjednici poglavarstva. Grad Čakovec samo će sufinancirati opremu 
policiji koja će provoditi video nadzor. 
Što se tiče smeća, također predlažem da kod rasprave poslovanja GKP Čakom raspravljamo 
i o vašem pitanju.   
Spomenička renta nije uvedena ponovno, nego je ponovno aktivirana i njezina naplata 
predstavlja zakonsku obavezu.  
 
Dejan Tomašić postavio je dva pitanja: 
Prvo: Kad će započeti isplata naknada za štetu prouzročenu sušom? 
Drugo: Da li je zimska služba intervenirala kod prvog snijega? 
 
Branko Šalamon odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Jučer su došla sredstva za štetu za sušu u iznosu od 1.069.000,00 kuna, a 
tražili smo preko 6 milijuna. Stoga nastojimo rasporediti dobivena sredstva.. 
Na drugo pitanje: Zimska služba je reagirala na vrijeme. 
 
Aleksandar Makovec: Komentirao je odgovor na vijećničko pitanje koji je dostavljen od 
Međimurskih voda.  
S obzirom da je u više navrata dobio opomene zbog neurednog plaćanja smeća s obavezom 
plaćanja kamate, a u većini slučajeva nije primio uplatnice, što se događa u Čakom-u? Kad 
je platio sve zaostatke, dva tjedna potom opet je primio opomenu. Moli pisani odgovor od 
Čakom-a. Uz to misli da je nerealna cijena odvoza smeća za one koji ne proizvode puno 
smeća. 
 
Veselin Biševac: Što se tiče problematike vezane uz Čakom, o njoj možemo raspravljati, 
kao što je Gradonačelnik to naveo, kad dođe do rasprave o planu poslovanja Čakom-a za 
iduću godinu. 
 
Sjednici se priključio vijećnik Dragutin Vugrinec pa je u vijećnici prisutno 22 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 12:53 sati. 
 
 
Točka 1.  
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Marija Ružić u ime Odbora za proračun i 
financije, Stjepan Kovač u ime Odbora za društvene djelatnosti, Boris Jeđud – u ime Kluba 
vijećnika HNS-a, Veselin Biševac, Aleksandar Makovec, Dražen Blažeka u ime Kluba 
vijećnika HSLS-a. 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu o prijedlogu Proračuna i amandmanima: 
U raspravi su sudjelovali: Josip Varga, Dražen Blažeka, Marija Ružić, Branko Šalamon, 
Veselin Biševac, Zdravko Holcinger, Renato Slaviček, Aleksandar Makovec, Đuro Bel, 
Nenad Hranilović. 



 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje amandman Nezavisne liste 
Aleksandara Makovca na Proračun Grada Čakovca za 2008. godinu. 
 
"Za" je glasovao 1 vijećnik "suzdržani" 0 "protiv" 21 pa predsjednik Gradskog vijeća 
konstatira da amandman Nezavisne liste Aleksandra Makovca na prijedlog Proračuna 
Grada Čakvoca za 2008., nije prihvaćen. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje amandman Hrvatsko socijalno 
liberalne stranke na Proračun Grada Čakovca za 2008. godinu. 
 
"Za" je glasovalo 6 vijećnika "suzdržani" 2 "protiv" 14 pa predsjednik Gradskog vijeća 
konstatira amandman Hrvatsko socijalno liberalne na prijedlog Proračuna Grada 
Čakovca za 2008.,  nije prihvaćen. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Proračun Grada Čakovca za 
2008. godinu: 

   
«Za» je glasovalo 16 vijećnika, "suzdržani" 0, "protiv" 6 pa predsjednik Gradskog 
vijeća konstatira da je Proračun Grada Čakovca za 2008. godinu donesen većinom 
glasova. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća najavljuje: 
 
 
Točku 10. Informacije, pitanja i prijedlozi 
 
U razgovoru su sudjelovali: Zdravko Holcinger, Dražen Blažeka, Veselin Biševac, Branko 
Šalamon. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća u 14:10 minuta najavio je pauzu u trajanju od 20 minuta. 
 
Sjednica je nastavljena u 14:30 minuta. 
 
 
Točka 2. 
 
Sjednici je prisutno 20 vijećnika. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

 Donosi se Odluka o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2008. god. 
 
«Za» su glasovali 16 vijećnici, "suzdržani" 4, "protiv" 0 pa predsjednik Gradskog 
vijeća konstatira da je Odluka o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2008. godinu, 
donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 3.  
 
Sjednici je prisutno 19 vijećnika. 
 
U raspravi su sudjelovali: Marija Ružić, Veselin Biševac. 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeći Program: 
 

 Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2008. god.  



 
«Za» je glasovalo 14 vijećnika, "suzdržan" 5, "protiv" 0 pa predsjednik Gradskog 
vijeća konstatira da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2008. godinu, donesen većinom glasova. 
 
 
Točka 4.  
 
Sjednici je prisutno 18 vijećnika. 
 
U raspravi koja je spojena za točku 4. i 5. sudjelovali su: Aleksandar Makovec, Branko 
Šalamon, Renato Slaviček, Dragica Kemeter, Marija Ružić, Stjepan Kovač, Dražen Barić. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeći Program: 
 

 Donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2008. god.  

 
«Za» je glasovalo 13 vijećnika, "suzdržani" 5, "protiv" 0 pa predsjednik Gradskog 
vijeća konstatira da je Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca 
za 2008. godinu, donesen većinom glasova. 

 
 
Točka 5.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeći Plan: 
 

 Donosi se Plan redovnog održavanja javnog zelenila i prometnih površina za 
2008. god.  

 
«Za» je glasovalo 13 vijećnika, "suzdržani" 5, "protiv" 0 pa predsjednik Gradskog 
vijeća konstatira da je Plan redovnog održavanja javnog zelenila i prometnih površina 
za 2008. godinu, donesen većinom glasova. 

 
 
Točka 6.  
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeći Program: 
 

 Donosi se Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2008. god. 
 
«Za» je glasovalo 14 vijećnika, "suzdržani" 3, "protiv" 1 pa predsjednik Gradskog 
vijeća konstatira da je Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2008. 
godinu, donesen većinom glasova. 

 
 
Točka 7.  
 
U raspravi su sudjelovali: Aleksandar Makovec, Branko Šalamon, Veselin Biševac. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeći Program: 
 

 Donosi se Program javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2008. god.  
 
 



«Za» je glasovalo 13 vijećnika, "suzdržani" 5, "protiv" 0 pa predsjednik Gradskog 
vijeća konstatira da je Program javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2008. 
godinu donesen većinom glasova. 

 
 
Točka 8.  
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeći Program: 
 

 Donosi se Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2008. 
god. 

 
«Za» je glasovalo 14 vijećnika, "suzdržani" 3, "protiv" 1, pa predsjednik Gradskog 
vijeća konstatira da je Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca 
donesen većinom glasova. 
 
 
Točka 9.  

 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Aleksandar Makovec, Veselin Biševac, Damir 
Bendelja, Marija Ružić. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

 Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta 
Dječjeg centra Čakovec. 

 
«Za» su glasovalo svi vijećnika, pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je 
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg centra 
Čakovec, donesena jednoglasno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara sjednicu Gradskog vijeća u 15:12 minuta. 
 
 
 
GRADSKO VIJEĆE U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara sjednicu Gradskog vijeća u funkciji Skupštine 
društva u 15:12 minuta. 
 
Točka 1. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, direktor čakRE d.o.o. Kristijan Mavrek, Branko 
Šalamon, Veselin Biševac, Marija Ružić, Aleksandar Makovec.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća u funkciji Skupštine društva daje na glasovanje 
sljedeće Financijsko izvješće: 

 
 Usvajanje Financijskog izvješća o poslovanju čakRE d.o.o.  

 
 
«Za» je glasovalo 15 vijećnika, "suzdržani" 3, "protiv" 0 pa predsjednik Gradskog 
vijeća konstatira da je Financijsko izvješće o poslovanju cakRE d.o.o. usvojeno. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje sjednicu Gradskog vijeća u funkciji Skupštine 
društva u 15:47 sati. 
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