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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 11. srpnja 2013.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

  
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/13-01/187, URBROJ: 2109/2-02-13-01, od 4. 
srpnja 2013., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Branko Šalamon. Konstatirao je da su 
sjednici nazočni svi vijećnici, osim Dragutina Bajsića koji je opravdao svoj izostanak te 
vijećnice Sunčane Glavak. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., 
zamjenik gradonačelnika 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 direktori gradskih poduzeća: GKP Čakom-a Snježana Tkalčec 
Avirović, GP Ekom-a Miodrag Novosel, GP Stanorad-a Andrej Gregorec te Razvojne 
agencije Čakre Damira Vresk. 

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 vijeća obavještava vijećnike da će četvrtkom od 12:00 do 15:00 biti u 
vijećnici radi postavljanja pitanja, prijedloga i primjedba te poboljšanja rada Gradskog vijeća. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:  
1. Izvod iz zapisnika sa 01. konstituirajuće sjednice i radnog dijela sjednice 

Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2.  Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće za 2012. GKP „Čakom“ d.o.o. 
3.  Izvješće o poslovanju i godišnji financijski izvještaji za 2012. GP „Ekom“  

d.o.o. 
4.  Izvješće o poslovanju GP „Stanorad“ d.o.o. za 2012. 
5.  Izvješće o poslovanju Razvojne agencije Grada Čakovca „Čakra“ d.o.o. 
6.  Izvješća  

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 

- Mišljenje Odbora za financije 
- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za izbor i imenovanje 
- Zamjenu materijala uz točku 6. f Dnevnog reda  
- Popis klubova vijećnika 

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

1. konstituirajuće sjednice i radnog dijela konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada 
Čakovca.  

 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 1. 
Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/13-01/108, 
URBROJ: 2109/2-02-13-10 od  13. lipnja 2013. 
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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 1. konstituirajuće sjednice i 
radnog dijela konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.   

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Dnevni red sa 2. sjednice Gradskog 

vijeća Grada Čakovca. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 1 je bio „suzdržan“ i 0 „protiv“ pa predsjednik 

Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen sljedeći:  

 

 

D N E V N I   R E D 
 

1. Zahtjev za mirovanje mandata iz osobnih razloga 
2.  Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca  
3. Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca i prijedloga 

Odluke o usvajanju Izvješća  
4. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Čakovca  
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje GKP „Čakom“ d.o.o.  
6. Donošenje Odluka o:  

a) izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu; 
b) izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem; 
c) izmjenama i dopunama Odluke o zelenim površinama; 
d) izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja; 
e) izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova; 
f) Izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila; 
g) izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti; 
h) izmjenama i dopunama Odluke o  uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama;  
i) izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica; 
j) izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi; 
k) Izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama; 
l) izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i 

vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu; 
7. Donošenje Odluke o imenovanju:  

a) Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca; 
b) Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca; 

8. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 
2012.  

9. Donošenje Odluke o:  
a) izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada 

Čakovca;  
b) izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja 

Grada u predškolskim ustanovama;  
c) realizaciji IPA projekta Dječjeg vrtića Čakovec;  

10. Prihvaćanje:  
a) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2012.; 
b) Godišnjeg financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013. 
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Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:10 sati. 
 
Jurica Horvat postavio je pitanje direktoru GP „Stanorad-a“ d.o.o. vezano uz saniranje 
dimnjaka u Čakovcu (Vukovarska ulica, ulica Miroslava Magdalenića). S obzirom da su 
dimnjačari naveli da dimnjaci nisu u redu, zatvoren je plin te je po preporuci GP Stanorad-a 
išla adaptacija. Kako će istu platiti građani naročito umirovljenici?      
 
Andrej Gregorec, direktor GP Stanorada d.o.o. odgovorio je da je upoznat s time te da je 
sanacija izvršena prema tehničkoj dokumentaciji od prije šest godina. Problem je u 
dimnjačarima. Idemo po novu tehničku dokumentaciju da bismo sanirali dimnjake.   
 
Damir Matotek postavio je dodatno pitanje vezano uz sanaciju dimnjaka te ga je interesiralo 
da li je problem u svim energentima?    
 
Andrej Gregorec naveo je da je jedno od rješenja uvlačenje rostfraj cijevi u dimnjak. Potom 
slijedi kontrola dimnjačara. Sanacije su na žalost skupe.   
 
Josip Požgaj postavio je pitanje da li je moguće sanirati ulicu Zavnoh-a u Čakovcu? Stabla 
su bolesna. Korjenje je uništilo pješačke staze. Može li se ukloniti drveće, posebno ispred kč. 
br. 26 te susjedne kuće jer su se tu stabla osušila?   
 
Stjepan Kovač odgovorio je da je Grad Čakovec preuzeo 65 km cesta od ŽUC-a te da u 
ovoj godini nije planirana sanacija tih stabala, jer se radi o 190 stabala čije rušenje bi značilo 
izdvajanje 960 000 tisuća kuna, a toga nema u proračunu. Suha drveća će se sanirati. 
Kalničku i Radničku smo sanirali, Preloška je u toku, a slijede i neke druge ulice kao što je 
Zrinsko-frankopanska. 
 
Nenad Hranilović postavio je pitanje direktorici GKP Čakom, da li se razmišlja o sanaciji 
parkirališta na Sajmištu u Čakovcu, s obzirom na to kako ono izgleda za vrijeme lošeg 
vremena?  
 
Snježana Avirović odgovorila je da se razmišlja o tome te da je dio sanacije parkirališta na 
Sajmištu već izvršen, razmjerno prihodima.   
 
Josip Varga postavio je pitanje vezano uz pješačko biciklističku stazu od Čakovca prema 
Slemenicama te ga interesira kada je početak radova, tj. što je s tom investicijom?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da su on i zamjenik gradonačelnika Mario Medved bili u 
Hrvatskim cestama te slijedi potpisivanje sporazuma između Hrvatskih cesta, Grada 
Čakovca i Općine Šenkovca još ovog mjeseca, a u kolovozu slijedi natječaj, s time da će 
55% sufinancirati Hrvatske ceste, a ostalo Općina Šenkovec i Grad Čakovec (rebalansom). 
 
Emina Miri postavila je dva pitanja: 
Prvo: Može li se nešto napraviti sa horizontalnom signalizacijom na križanju ceste kod 
Mercatora u Svetojelenskoj u Čakovcu jer će netko stradati. Naime tamo cestovna traka 
završava na pločniku. 
Drugo: Zašto je zatvoren ulaz u dvorište Županijske bolnice Čakovec od strane 
Svetojelenskih prilaza? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Grad će u sklopu iscrtavanja horizontalne signalizacije iscrtati i obnoviti i 
Svetojelensku ulicu, u kolovozu. 
Na drugo pitanje: Što se tiče ulaza u Županijsku bolnicu poslat ćemo upit.  
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Marijana Fabić Rusak postavila je pitanje direktorici Čakre d.o.o. vezano uz primljeno 
Izvješće o radu Čakre d.o.o. Zanima ju raspoloživost ljudskih resursa u agenciji, njihova 
obrazovna struktura, koje su ciljane skupine koje su bile obuhvaćene nabrojenim projektima i 
koja je njezina vizija daljnjeg rada razvojne agencije? 
 
Direktorica Čakre d.o.o. Damira Vresk odgovorila je da je u Čakri trenutno zaposleno 5 
djelatnika od kojih je jedna kolegica porodiljnom, svi su visoke stručne spreme (tri 
diplomirana ekonomista, ona kao diplomirani pravnik, a kolegica na porodiljnom završila je u 
Opatiji turistički smjer). Navela je da su ciljane skupine obuhvaćene projektima: 
poljoprivredna gospodarstva, poduzetnici, obrtnici, udruge, JLS. Nabrojeni su u Izvješću 
projekti i partneri u projektima. Projekti iz IPE su projekti za udruge, ustanove i Grad 
Čakovec. Dio projekata je za krajnje korisnike privatne poljoprivrednike. Projekti koji se 
provode su projekti za poduzetnike. Do sada je Hrvatskoj bio na raspolaganju projekat IPA 
2007-2013. Od ulaska u EU u RH su dostupni projekti bitno različiti. Trenutno određena 
resorna ministarstva RH vrše programiranje operativnih programa za razdoblje 2014 – 2020., 
dakle oni su tek u izradi, a biti će za poduzetništvo, poljoprivredu, sa socijalnim aspektom, za 
obrazovanje, znanost, tehničku pomoć. Po tim programima slijede natječaji. Čakra će 
djelovati operativno i provoditi projekte te će biti alat Gradu i pomoć u pripremi i provođenju 
projekata, strateških dokumenata. 
 
Krunoslav Bedi postavio je tri pitanja: 
Prvo: Vezano uz izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Krištanovec, navodi da su članovi 
SDP-a predali zahtjev Državnom odvjetništvu za pokretanje istrage o navodnom namještanju 
rezultata lokalnih izbora u mjesnom odboru Krištanovec. Da li je gradonačelnik upoznat sa 
pokretanjem istrage za namještanje rezultata izbora u vijeću Mjesnog odbora Krištanovec te 
koliko je on u to involviran? 
Drugo: Da li je moguće da se sjednice Gradskog vijeća snimaju zvukom i slikom te da 
snimke budu dostupne građanima na webu u cilju veće otvorenosti?    
Treće: Gdje se stalo s projektom pokrivenosti besplatnim pristupom internetom u Gradu 
Čakovcu s obzirom na saznanja da se postavljaju kontejneri tvrtke odnosno čvorišta za 
internet te tko je nadležan za realizaciju tog posla? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Što se tiče izbora u Mjesnom odboru Krištanovec da će riječ dati pročelnici 
Upravnog odjela za upravu. Što se njegove uloge tiče, on nije bio učesnik izbora u 
Krištanovcu. Uz to, koliko mu je poznato, baš članovi SDP-a su podigli tužbu. 
   
Dragica Kemeter odgovorila je da je na nedavnim lokalnim izborima bila zamjenica 
predsjednice Gradskog izbornog povjerenstva Grada Čakovca. Na Rješenje Gradskog 
izbornog povjerenstva o izborima za Vijeće Mjesnog odbora Krištanovec uložen je prigovor. 
Po prigovoru sazvana je rasprava koju je vodila predsjednica Gradskog izbornog 
povjerenstva. Nije utvrđena nikakva nepravilnost. Nakon toga o predmetu je raspravljao  
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji koji je potvrdio Odluku Gradskog izbornog 
povjerenstvo. Predmet je bio i na Ustavnom sudu RH, ali neuspješno. 
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na drugo pitanje: Što se tiče web sjednica još nije razmatrana takva mogućnost, može se 
razgovarati te vidjeti koliko to košta. O tome ćemo izvijestiti Gradsko vijeće. Trenutnih 
sredstava za to u proračunu nema. 
Na treće pitanje: Što se tiče besplatnog WiFi Grad o tome razmišlja vezano uz 
Porcijunkolovo i uži centar Grada te su u toku pregovoru i skupljaju se ponude. Što se tiče   
kontejnera, od nas je Magić d.o.o. zatražio postavljanje na površine Grada, ali trenutno 
nikakve kontejnere ne postavljamo.    
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Predrag Kočila postavio je dva pitanja: 
Prvo: Direktorici GKP Čakom-a d.o.o vezano uz držanje kanti za smeće u zgradama u kojima 
nisu predviđena mjesta za držanje kanti. Što će GKP Čakom d.o.o. poduzeti s obzirom da su 
u tim zgradama vrlo neugodni mirisi i štetočine?  Mogu li se te kante prati? 
Drugo pitanje postavio je gradonačelniku te ga zanima čime se gradonačelnik rukovodio 
prilikom odabira članova Nadzornih odbora i Upravnih vijeća?  
 
Direktorica GKP Čakom-a Snježana Avirović odgovorila je na prvo pitanje te navela da je 
GKP Čakom d.o.o. svjestan tog problema, ali da nema zakonskih osnova da se tijekom 
izvođenja akata gradnje traže uvjeti od isporučitelja usluge koji bi trebali biti zadovoljeni da bi 
ta usluga bila pružena na zadovoljavajući način. Traži se najoptimalnije rješenje s 
predstavnicima stanara pa je tako dovoljno da predstavnik stanara s upraviteljem zgrade 
dogovori izdavanje narudžbenice GKP Čakomu da izvrši pranje posuda za relativno nisku 
cijenu, što funkcionira.   
  
Stjepan Kovač odgovorio je na drugo pitanje da su predsjednici stranaka dali imena 
članova, a on ih je imenovao.  
 
Maja Đurkin Međimurec postavila je pitanje kako to da je gradonačelnik donio Odluku o 
poništenju konstituirajuće sjednice vijeća Gradskog kotara Zapad?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da je to njegovo pravo s obzirom da je to tražilo petero članova 
vijeća Gradskog kotara Zapad te je potom naveo da će ostalo objasniti Pročelnica Upravnog 
odjela za upravu.    
 
Dragica Kemeter dala je obrazloženje da je prva konstituirajuća sjednica održana 19. lipnja 
2013. na kojoj je bilo prisutno svih sedmero vijećnika. Za prvo predloženog kandidata 
glasovalo je petero vijećnika, a za drugog četvero vijećnika te je predsjednikom imenovan 
prvi predloženi kandidat. Sukladno Statutu gradonačelnik može poništiti Odluku 
predstavničkog tijela što je i učinio nakon što su se građani očitovali da su pogrešno 
glasovali, jer nisu dobro čuli, a radi se o starijim osobama.  Istom Odlukom sazvana je nova 
sjednica te je 21. lipnja 2013. odabran novi predsjednik Vijeća gradskog kotara Zapad. 
Uslijedio je zahtjev za poništenje odluke gradonačelnika koji je podnositelj zahtjeva podnio 
Ministarstvu uprave RH.   
 
Dražen Blažeka zahvalio je na dobivenom odgovoru na pitanje sa prošle sjednice te je 
postavio pitanje direktoru GP Stanorad d.o.o. vezano uz njegovo izvješće dostavljeno na 
sjednicu Gradskog vijeća.  
Što je sa predstečajnom nagodbom koja je pokrenuta za GP Stanorad d.o.o.? Prije oko 
godinu dana na Gradskom vijeću je postavljeno pitanje da li Stanorad ima kakve dugove? 
Rečeno je da ih nema, a oni su izgleda ipak postojali pa ga zanima što je konačno istina te 
kakva je sudbina GP Stanorada i njegovih korisnika? Što radi Nadzorni odbor? Što će 
poduzeti gradonačelnik koji je u funkciji Skupštine GP Stanorad?    
 
Andrej Gregorec odgovorio je da je obveza vezana uz dug iz 2007. Predstečajnu nagodbu 
pokrenuo je GP Stanorad i tako smanjio dug za  300 000 kuna. 170.000,00 kuna je 
podmireno. To je zakonom dozvoljeno. Smatramo to dobrim poslovnih potezom, Nadzorni 
odbor dobiva svu potrebnu dokumentaciju i radi svoj posao.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da će vijećnicima na jesen reći koje će mjere poduzeti kad se 
obavi detaljnija analiza. Trenutno je zatražio stavljanje mandata na raspolaganje direktora 
trgovačkih društava, direktorice Čakre, ravnatelja ustanova te direktorice Turističkog ureda. 
 
 
 



6 

 

Rajko Bulat postavio je tri pitanja: 
Prvo: Zanima ga tko je koristio u Gradu Čakovcu kreditne kartice te koliko je novaca u tu 
svrhu potrošeno kao i tko ih trenutno koristi, u koje svrhe i u kojim iznosima?  
Drugo: Interesira ga što je s autom Ford S Max, kad je nabavljen, da li operativnim ili 
financijskim lizingom, koliko je kilometara prijeđeno, zašto je prodan, da li će Grad nabaviti 
novi auto, što će se tim cjelokupnim zahvatom uštedjeti te ga zanima nabavka novog 
automobila tj. konkretna ušteda.  
Sljedeća pitanja postavio je prometnim i komunalnim redarima te na njih moli odgovor u 
pisanom obliku: Zanima ga zašto su postavljeni stupići na kraju zgrade prema dječjem 
igralištu u Istarskoj 12 i 14 u Čakovcu, a nisu bili potrebni 40 godina? Ujedno ga zanima što 
komunalni redari mogu učiniti da građani oko zgrada u Istarskoj i A. G. Matoša u Čakovcu ne 
formiraju privatne cvjetnjake sa velikim kamenjem što stvara probleme u košnji trave. 
Interesira ga da li su prometni redari zaduženi hodati po jednoj te istoj ulici (postoji li neke 
odrednice po kojima hodaju Gradom), kad, gdje i u kojem kvartu pišu odnosno pisali su 
kazne za automobile zaustavljene ispred svojih kuća te traži izvješće o tome za proteklih 
godinu dana. Ujedno ga zanima što je sa realizacijom desetogodišnjeg programa zaštite 
divljači u perivoju Zrinskih (slučaj vrana).   
 
Stjepan Kovač odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Što se tiče kreditnih kartica nisu se pretjerano koristile. Radilo se o 
korištenju u svrhu protokola Grada Čakovca. Trenutno se jedna nalazi kod tajnice koju mogu 
koristiti pročelnici uz odobrenje. Kreditne kartice ima on i zamjenici  i posebno ih ne koriste.    
Prije odgovora na drugo pitanje postavio je pitanje vijećniku Rajku Bulatu da li si piše 
slobodne sate u GKP Čakom-u u vrijeme kad je na sjednici vijeća. 
 
Rajko Bulat odgovorio je da si apsolutno piše. 
 
Stjepan Kovač postavio je pitanje je li siguran u to? 
 
Rajko Bulat odgovorio je da je siguran. 
 
Stjepan Kovač zamolio je direktoricu GKP Čakom d.o.o. da sa DA ili NE odgovori da li je za 
vrijeme prošle konstituirajuće i radne sjednice Gradskog vijeća Rajko Bulat upisan u 
evidencijama da je bio na radnom mjestu? 
 
Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je da nije izvršila provjeru vlastitim očima, ali da je 
inzistirala da odlaske na sjednicu upisuje kao privatni izostanak s posla odnosno kao GO.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je na ranije postavljeno drugo pitanje vijećnika Rajka Bulata: Što 
se tiče auta Forda S Max, kupljen je početkom prošlog mandata na lizing i preostalo je za 
platiti 120 000 kuna lizinga. Auto je bio prilagođen osobama sa invaliditetom. Bivši 
gradonačelnik izrazio je želju kupiti taj auto čemu se nije protivio, jer auto ima 150 000 
kilometara. Auto koji trenutno vozim nema nikakve veze sa Gradom Čakovcom. U privatnoj 
je režiji. Nije uzet na trošak Grada Čakovca, auto je probni, testni, koji može uzeti svaki 
građanin u auto-kući. Automobili Grada Čakovca prilično su stari. Iako proračun predviđa 200 
000 kuna za novi auto, vjerojatno će se morati kupiti jedan rabljeni auto, dvije godine starosti, 
s maksimalno do 50 000 kilometara. Grad Čakovec nije raspisao natječaj za kupnju vozila, 
nije nabavio novi auto, a auto koji ja vozim u privatnom je aranžmanu.   
 
Branko Šalamon dopunio je odgovor te naveo da Grad Čakovec ne mora ništa plaćati za 
auto. Auto nije kupljen od Grada. Naveo je da na ranije postavljeno treće pitanje vijećnika 
Rajka Bulata slijedi odgovor u pisanom obliku na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.  
 
 
U 13:15 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
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U vijećnici je prisutno 19 vijećnika.  
 
 
Točka 1. Zahtjev za mirovanje mandata iz osobnih razloga  
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Branko Šalamon navodi da mu je podnesen pisani 
zahtjev Ranke Liković o mirovanju mandata iz osobnih razloga te da mirovanje njezinog 
mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva. 
 Vezano uz mirovanje mandata iz osobnih razloga sastala su se nadležna tijela 
Gradskog vijeća i izdala o tome svoje mišljenje. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća pročitao je prisegu: 
„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 svekoliki napredak 
Republike Hrvatske i Grada Čakovca.“ 
 
Mirjana Bistrović izgovorila je: 
„PRISEŽEM“  
 
 
Točka 2. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca  
 
Predsjednik Gradskog vijeća koji je ujedno i predsjednik Obora za financije navodi da je 
Odbor za financije i proračun iznio Mišljenje da se na 2. stranici u prvom stupcu 
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca pod Izvršenje za 
izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine, ispravi tehnička greška i umjesto 
„0,00“ upiše podatak o iznosu manjka iz prethodnih godina u iznosu od - 9. 697. 521,38 
kuna te umjesto - 1. 496.178,17 kn upiše podatak ukupnog manjka na dan 30. 06. 2012. 
u iznosu od - 11. 193.699,55. Rezultat poslovanja za prvo polugodište 2013. za 
4.094.426,05 bolji je od rezultata za isto razdoblje prethodne godine. 
 
Gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač suglasio se s time. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna Grada Čakovca sa navedenim mišljenjem Odbora za financije i proračun 
s kojim se suglasio gradonačelnik Stjepan Kovač. 
 

„Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 3 ih je glasovalo „protiv“, 4  je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Grada Čakovca, usvojen većinom glasova. 

 
 
Točka 3. Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca i 
prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Polugodišnjeg izvješća o 
radu gradonačelnika Grada Čakovca i prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća. 

„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 3 je glasovalo „protiv“, 3 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Polugodišnji izvještaj o radu 
Gradonačelnika Grada Čakovca i prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća usvojen 
većinom glasova. 

 
 

Točka 4. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izradi III. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca 
 
U vijećnici je prisutno 18 vijećnika. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Čakovca donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje GKP „Čakom“ d.o.o. 
  
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju 
suglasnosti za zaduženje GKP Čakom d.o.o. 

 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 1  je bio „suzdržan“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o davanju suglasnosti za 
zaduženje GKP Čakom d.o.o. donesena većinom glasova. 

 
  

Točka 6. a) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke izmjenama i 
dopunama Odluke o komunalnom redu. 

 
„Za“je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnom redu donesena jednoglasno. 
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Točka 6. b) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke izmjenama i 
dopunama Odluke o upravljanju grobljem.  

 
„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 upravljanju grobljem donesena jednoglasno. 

 
 

6. c) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zelenim površinama 
 

Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke izmjenama i 
dopunama Odluke o zelenim površinama. 

 
„Za“je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o zelenim površinama donesena jednoglasno. 

 
 

6. d) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju 
naselja 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke izmjenama i 
dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja. 

 
„Za“je glasovalo 15 vijećnika, 3 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o uređenju i održavanju naselja donesena većinom glasova. 

 
 

6. e) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih 
poslova 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke izmjenama i 
dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. 
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„Za“je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova donesena jednoglasno. 
 
 
6. f) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju 
vozila 
 
U vijećnici je prisutno 19 vijećnika. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke izmjenama i 
dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila. 

 
„Za“je glasovalo 15 vijećnika, 3 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o parkiranju i zaustavljanju vozila donesena većinom glasova. 
 
 
6. g) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke izmjenama i 
dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti. 

 
„Za“je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti donesena većinom glasova. 

 
 

6. h) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  uvjetima i načinu držanja 
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke izmjenama i 
dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama 

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

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim 
i izgubljenim životinjama donesena jednoglasno. 
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6. i) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan 
prodavaonica 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke izmjenama i 
dopunama Odluke o Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica. 

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

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica donesena jednoglasno. 

 
 

6. j) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Predrag Kočila i Branko Šalamon. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke izmjenama i 
dopunama Odluke o držanju stoke i peradi, s time da se za sljedeću sjednicu u Odluci 
izvrši usklađenje sa Veterinarskim priručnikom iz čl. 3. Odluke.  

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

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica donesena jednoglasno.  

 
 
6. k) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 18 vijećnika.  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke izmjenama i 
dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama. 

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina donesena jednoglasno. 
 

 
6. l) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade Gradu 
Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke izmjenama i 
dopunama Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u 
zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu. 

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

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja 
odlagališta otpada u Totovcu donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o imenovanju:  

a) Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca; 
b) Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca; 
 
Predsjednik Gradskog vijeća iznosi Mišljenje Odbora za izbor i imenovanje koji se iz 

točke 4. članka 2 Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca briše 
tekst „ravnatelj Županijske bolnice“. 

 
Gradonačelnik Stjepan Kovač se s time suglasio.  

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Rajko Bulat. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Odluku o imenovanju: 
a) Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca; 
b) Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca s time da se iz točke 4. članka 2 

Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca briše 
tekst „ravnatelj Županijske bolnice“ s kojim se gradonačelnik usuglasio. 

 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 3 ih je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluke o imenovanju: 
a) Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca; 
b) Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca; 
donesene većinom glasova. 

 
 
Točka 8. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec 
za 2012.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 19 vijećnika. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2012. 
 

„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2013. usvojeno jednoglasno.   
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Točka 9. Donošenje Odluke o:  
a) izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada 

Čakovca;  
b) izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s 

područja Grada u predškolskim ustanovama;  
c) realizaciji IPA projekta Dječjeg vrtića Čakovec  

 
U raspravi koja je spojena za točke sudjelovali su: Dražen Blažeka i Damira Vresk. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopuna Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca i prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s 
područja Grada u predškolskim ustanovama. 
 

„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka o izmjenama i 
dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca i Odluka o  
izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja 
Grada u predškolskim ustanovama donesene jednoglasno. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Odluku o realizaciji IPA projekta 
Dječjeg vrtića Čakovec. 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 3 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluku 
o izmjenama i dopunama Odluke o realizaciji IPA projekta Dječjeg vrtića Čakovec    
donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 10. Prihvaćanje:  

a) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2012.; 
b) Godišnjeg financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013. 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje: 

a) Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2012.; 
b) Godišnjeg financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013. 

 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 3 su bila „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su: 
a) Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2012.; 
b) Godišnji financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013. 
usvojena većinom glasova. 
 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 13:50 sati.  
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KLASA: 021-05/13-01/187 
URBROJ: 2109/2-02-13-13 
Čakovec, 11. srpanj 2013. 

 
 
          PROČELNICA                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

      mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                 Branko Šalamon 


