IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 01. prosinca 2016.,
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati
Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/16-01/250, URBROJ: 2109/2-02-16-01, od 21.
studenog 2016., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su
sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnice Maje Đurkin Međimurec koja je opravdala svoj
izostanak te vijećnika Đure Bela, Brune Matoteka i Marijane Fabić Rusak. Prisutan je
gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved
bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan. Prisutni su 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 europske fondove, David Vugrinec,
mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske
poslove, voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec. te Dražen
Barić, mag. ing. traff. i Mirko Jurišić, mag. iur.
Gradonačelnik Stjepan Kovač istaknuo je da je Grad Čakovec proglašen
Ambasadorom alternativnih goriva 2016. Ujedno je istaknuo Udrugu „Sfera“ čiji je projekt
dobio povelju Naj-akciju 2016. Čestitao je svima koji su na tome radili.
Sjednici su bili prisutni direktori gradskih poduzeća i ravnatelji gradskih ustanova,
predsjednik Savjeta mladih Jurica Vidović, učenici Gimnazije te predsjednik Vijeća romske
nacionalne manjine Josip Petrović.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija
i javnosti.
Pridružio se Đuro Bel pa je prisutno 18 vijećnika.
1.
2.
3.
4.

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:
Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
Odgovore na vijećnička pitanja
Izvješće svaki tjedan sport jedan
Planove poslovanja gradskih poduzeća i ustanova

Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbor za:
- izbor i imenovanja,
- poljoprivredu i turizam,
- društvene djelatnosti,
- financije i proračun,
čija mišljenja su vijećnici dobili.
Vijećnici Gradskog vijeća na stol su dobili amandmane na prijedlog Proračuna Grada
Čakovca za 2017. Kluba vijećnika HSU i HNS.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/16-01/180, URBROJ: 2109/2-02-16-15 od
15. rujna 2016.
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 0 je bilo „protiv“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice
Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen jednoglasno.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 21. sjednice
Gradskog vijeća Grada Čakovca.
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„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je bilo „suzdržanih“, 0 je bilo „protiv“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016.
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Čakovca za 2016.
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za
2016.,
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.,
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016.,
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016.,
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016.
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih
funkcija osnovnih škola u 2016.
5. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2017. s projekcijom Proračuna za
2018. – 2019.
6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017.
7. Donošenje:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada
Čakovca za 2017.,
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.,
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017.,
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017.,
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2017.,
f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2017.
8. Davanje Prethodne suglasnosti na:
a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2016.,
b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2017.
9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2017.
10. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu
Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2017.
11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2017.
12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada
Čakovca i Grada Rivne
13. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
područja oko Policijske uprave u Čakovcu
14. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Blok 1“
Čakovec
15. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanovec –
zona male privrede
16. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja prema priloženom „Opisu
projekta/operacije“ unutar mjere 07 „Temeljem usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. na području
Grada Čakovca
17. Donošenje Odluke i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca za 2017.
18. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada
Čakovca
19. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca za period od 2016. – 2020.
20. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod
upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama
21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora i
korištenju drugih prostora
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22. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
23. Davanje Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za
odgoj i obrazovanje Čakovec
24. Donošenje Analize sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2016.
25. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2017.
26. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog
suda u Čakovcu
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:07 sati.
Emina Miri postavila je dva pitanja:
Prvo: S obzirom da je u centru grada Čakovca postavljeno klizalište, tko je koncesionar i gdje
će se održati doček Nove Godine s obzirom na lokaciju klizališta?
Drugo: Kada će biti dovršeno uređenje križanja u Buzovcu, sa ulicom Vlatka Mačeka i hoće li
pri tom biti sanirana i cesta?
Stjepan Kovač odgovorio je na prvo pitanje: Proteklih godina cijena iznajmljivanja klizališta
bila je oko 200 – 300 tisuća kuna i zato klizališta nije bilo. Ove godine potpisan je sporazum
sa Kamisport iz Varaždina. Na Trgu Republike postavili su klizalište od 700m2. Htjeli smo da
ono bude u tzv. jezeru starog Grada, ali tamo je podloga premekana. Potom smo htjeli
postaviti klizalište na igralište Macanovog doma, međutim za tu je lokaciju trebalo zakupiti
oko 87 kilovata struje. Cijena klizališta za dva mjeseca je 23.500,00 kuna. Besplatno će
klizati djeca vrtića i osnovnih škola, a održavati će se i škola klizanja.
Mario Medved odgovorio je na drugo pitanje: Što se tiče Preloške ulice kod Trnavskog
mosta, u toku je rekonstrukcija magistralnog vodovoda u duljini od 130 metara. Tvrtka koja
radi rekonstrukciju je obećala da će radovi biti završeni do sredine prosinca. Pri tom će se
sanirati cesta i zeleni pojas.
Josip Požgaj postavio je dva pitanja:
Prvo: Da li je moguće povremeno poravnati šljunak na stazama mihovljanskog groblja, s
obzirom da neporavnate staze otežavaju hod starijim ljudima.
Drugo: Dokle se stiglo sa prijedlogom da se na novom dijelu mihovljanskog groblja postavi
križ?
Stjepan Kovač odgovorio je:
Na prvo pitanje: Grad Čakovec redovito odvaja sredstava za održavanje mihovljanskog
groblja, što čini i Čakom d.o.o.
Na drugo pitanje: Naručeni su projekti za postavljanje križa, a posao će obaviti Čakom d.o.o.
Vjerujem da će križ biti postavljen iduće godine.
Snježana Tkalčec Avirović dopunila je odgovor na prvo pitanje:
Staze mihovljanskog groblja redovito se dosipavaju. Provjerit će se što se još može učiniti.
Dopunila je odgovor na drugo pitanje, što se tiče križa, u toku je priprema dokumentacije,
uslijedit će odabir križa i potom njegova postava.
Predrag Kočila postavio je 3 pitanja:
Prvo: Koliko je Grad Čakovec uplatio ili će uplatiti za obnovu vukovarskog vodotornja?
Drugo: Koja vrsta rekonstrukcije se radi na cesti kod bazena i hoće li tom rekonstrukcijom biti
uređena i rasvjeta?
Treće: Je li istina da je čakovečki SDP prisilio gospodina Matiju Kikelja na potpisivanje
pristupnice SDP-u?
Jurica Horvat zamolio je vijećnika da stranku ne izjednačava sa gradskom vlasti.
Stjepan Kovač odgovorio je na prvo pitanje: Grad Čakovec godinama pomaže Gradu
Vukovaru stipendiranjem studenata Grada Vukovara, svake se godine kupuju „lampaši“ za
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Vukovar što je direktni prihod obnove vodotornja, povremenu punimo socijalni dućan u
Vukovaru. Na zamolbe Grada Vukovara Grad Čakovec se odaziva. U tom smo smislu prošli
tjedan dobili i zahvalnicu Grada Vukovara.
Mario Medved odgovorio je:
Na drugo pitanje: Što se tiče rekonstrukcije raskrižja prema bazenima, radi se o projektu
Hrvatskih cesta, koji vrijedi 1.200.000,00 kuna + PDV i na njemu radi Tegra d.d. Čakovec.
Uvest će se semafori i izgraditi nova javna rasvjeta.
Na treće pitanje odgovorio je da je Matija Kikelj bio član SDP-a od listopada 2015. do
kolovoza 2016.
Tomislav Vrbanec:
Zatražio je pisano očitovanje:
Traži da se navedu svi projekti koje je Planetaris odradio za GP Stanorad d.o.o. kao
upravitelja i prijavitelja, koliko je tu sklopljenih ugovora s njima, koliko je sredstava dobio od
Fonda za zaštitu okoliša i europske unije?
Potom je postavio pitanje: Hoće li se poduzeti mjere za zbrinjavanje beskućnika, s obzirom
na dolazak hladnih dana.
Zatim je dao prijedlog da se božićna drvca koja su kupljena s korijenom posade na travnatu
površinu u ulici Republike Italije između tvrtke Tubla d.o.o. i Bat d.o.o. gdje bi se vršila
planska sadnja, a poslom bi rukovodio Čakom d.o.o. Građani bi mogli postaviti tablice uz
sadnice sa svojim imenom i prezimenom kako bi ih se motiviralo za ovu akciju.
Potom je postavio pitanje, hoće li se poboljšati osvijetljenost Čakovca posebno pješačkih
prijelaza (ističe potez od benzinske preko starog Hrasta do nadvožnjaka).
Stjepan Kovač odgovorio je da beskućnika nema, jer su svi smješteni. O ljudima iz socijalne
kategorije vodi se posebna briga u Gradu Čakovcu. Smješteni su u ustanove, organiziramo
im smještaj u Dom Orehovica, radi Pučka kuhinja, surađujemo sa Caritasom.
David Vugrinec se priključio odgovoru te naveo da Grad Čakovec vodi brigu ne samo o
socijalnim kategorijama, nego i o osobama koje izađu iz zatvora pa nemaju smještaj, koje su
žrtve nasilja, koje zbog navršenih 18 godina odlaze iz udomiteljskih obitelji.
Stjepan Kovač je predložio vijećniku da dostavi pisani prijedlog Gradu Čakovcu da bi se
detaljnije razradilo postupanje sa božićnim drvcima.
Stjepan Kovač odgovorio je na pitanje rasvjete, i naveo da je Grad dobio 800.000,00 kuna
od projekta Dinamic Light i po tome smo prvi Grad u Hrvatskoj. Tim sredstvima izmijenit će
se javna rasvjeta na području užeg centra u led rasvjetu s regulacijom. Razgovaramo se sa
investitorima o mogućnosti izmjene preostalog dijela rasvjete u Čakovcu putem javno
privatnog partnerstva.
Andreja Marić postavila je dva pitanja:
Prvo: Da li su u toku dogovori sa Učiteljskim fakultetom u Čakovcu glede uređenja sportskih
terena oko Učiteljskog fakulteta i to u smislu da se isti urede kao bi bili na raspolaganju i
građanima.
Drugo: Kolika je iskoristivost sportskih dvorana u vannastavnim terminima u školama na
području Grada Čakovca, s obzirom da su građani zainteresirani za korištenje tih dvorana i
koje su cijene?
Stjepan Kovač naveo je da su potrebe za korištenjem sportskih dvorana velike. Postoji ideja
prvenstveno zamjenika Romana Bogdana, da umjesto gradnje dvorana, uzmemo u zakup
dvoranu Učiteljskog fakulteta na određeni broj godina i održavamo je.
Romano Bogdan se priključio odgovoru te istaknuo da su nekretnine na kojima je Učiteljski
fakultet, uključujući i igrališta u vlasništvu Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Sportski tereni su
zapušteni, dvorana se ne koristi previše, te se krenulo sa inicijativom da se preuzme briga o
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toj dvorani i sportskim terenima. Do kraja godine trebao bi biti potpisan Sporazum prema
kojem bi Učiteljski fakultet dvoranu koristio za svoje studente, a preostalo vrijeme koristio bi
je Grad Čakovec, za sportske udruge. Razmatra se mogućnost dogradnje te dvorane iz EU
fondova, a služila bi gimnastičkom klubu, umjesto prostora u Macanovom domu.
David Vugrinec odgovorio je da su školske dvorane prekapacitirane.
Nenad Hranilović dao je prijedlog da se skrati naplata parkiranja u Gradu Čakovcu za
vrijeme Adventa do 16:00 sati, kako bi što više ljudi došlo u Grad te vidjelo dobro
pripremljene sadržaje.
Stjepan Kovač rekao je da će razgovarati sa direktoricom GKP Čakom d.o.o. te će ponuditi
neki prijedlog.
Josip Varga predložio je da i djeca osnovnih škola kojima nije osnivač Grad Čakovec imaju
besplatno klizalište.
Stjepan Kovač složio se s prijedlogom vijećnika.
Krunoslav Bedi postavio je tri pitanja:
Prvo: Ako se tvrtka Kamisport prijavila na javni poziv za klizalište koji je bio otvoren do 15.
listopada 2016., kako je mogla proći na javnom pozivu ako je ista upisana u Trgovačkom
sudu tek 27. listopada 2016. te s kim je Grad Čakovec sklopio sporazum?
Drugo: S obzirom da je spomenuto da će se u Čakovcu graditi nova led rasvjeta, da li je
naručena studija za ispitivanje štetnosti takve rasvjete na okoliš?
Treće: Da li će Grad Čakovec pomoći humanitarnoj akciji za kupnju uređaja za magnetsku
rezonancu za potrebe Čakovca, Varaždina i Koprivnice, koji bi bio smješten u Varaždinu?
Stjepan Kovač odgovorio je:
Na prvo pitanje: Klizalište nam je ponuđeno za cca 23.000,00 kuna, a Sporazum s njima
potpisan je prošli tjedan.
Na drugo pitanje: Što se tiče rasvjete dobiti ćete pisani odgovor sa kompletnom
dokumentacijom.
Na treće pitanje: Što se tiče uređaja za magnetsku rezonancu, nismo dobili zamolbu, a ako
je dobijemo rado ćemo se uključiti.
Jurica Horvat:
Sve što je dobro, ima i negativne posljedice. Samo je pitanje da li je to dobro, bolje od onog
što nosi negativno.
Dražen Blažeka postavio je četiri pitanja:
Prvo: Zašto stajalište za e-bicikle kod groblja do sada nije u funkciji, a sredstva su uložena?
Drugo pitanje postavio je direktorici GKP Čakom-a: Koliko je trenutno zaposlenih u GKP
Čakom d.o.o.?
Treće: Kad će građani Grada Čakovca početi plaćati odvoz otpada po Zakonu po količini?
Četvrto: U Planu poslovanja GKP Čakom d.o.o. za 2017. spominje se da je prihod od
parkirališta oko 5 milijuna kuna. Uz to se navodi vanjski trošak od 3.230.000,00 kuna, pa ga
zanima što je to?
Ninoslav Šipoš odgovorio je na prvo pitanje: Zbog zakašnjele uspostave internetskih veza,
nisu postavljeni e-bicikli na groblju. Po uspostavi sezona je isteka, pa će e-bicikli opet
funkcionirati na proljeće.
Snježana Tkalčec Avirović odgovorila je:
Na drugo pitanje: Na današnji dan u GKP Čakom-u zaposleno je 176 djelatnika.
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Na treće pitanje, primjenjujemo obračun po količini, jer govoriti o volumenu znači govoriti o
količini. Mišljenja sam da radimo po Zakonu.
Na četvrto pitanje: Radi se o naknadi od 2.100.000,00 kuna, što je najveći trošak, razlika od
2.100.000,00 kuna do navedenih cca 3.000.000,00 kuna su troškovi poslovanja (amortizacija
parkirnih aparata, troškovi programskih kuća…)
Dražen Blažeka opravdano je napustio sjednicu pa je prisutno 17 vijećnika.
Damir Matotek postavio je dva pitanja:
Prvo: Hoće li se postaviti kante za pseći otpad u čakovečkom parku?
Drugo: U kojoj fazi je projekat izgradnje Centra za odgoj i obrazovanje?
Dražen Barić odgovorio je na prvo pitanje: Odredit ćemo lokacije za nekoliko kanti.
Stjepan Kovač odgovorio je da na drugo pitanje: Grad Čakovec uložio je u Centar za odgoj i
obrazovanje oko 18.000.000,00 kuna (zemljište, komunalna infrastruktura). Ishođena je
građevinska dozvola. Apliciramo na sredstva EU. To nije samo problem Grada Čakovca,
nego i Međimurske županije, jer su u pitanju djeca Međimurja.
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 13:09 sati.
Točka 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Vrbanec u ime Kluba oporbenih vijećnika, Damir Matotek
u ime Kluba vijećnika SDP-a, Nenad Hranilović u ime Kluba vijećnika HNS-a, Krunoslav Bedi
u ime Kluba nezavisnih vijećnika, Dragutin Bajsić u ime Kluba vijećnika HSU, Predrag Kočila,
Đuro Bel, Stjepan Kovač, Lidija Jaklin, Tomislav Vrbanec, Josip Varga.
Sjednici se priključio vijećnik Bruno Matotek.
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Čakovca za 2016.
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 3 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Izmjene i dopune Proračuna
Grada Čakovca za 2016. donesene većinom glasova.
Točka 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Čakovca za 2016.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016.
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„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 3 su glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016. donesena većinom glasova.
Točka 3.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za
2016.
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016.
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016.
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016.
Raspravu po točkama od 3. a do 3. e otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Predrag Kočila, Dražen Barić, Krunoslav Bedi, David Vugrinec.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za
2016.
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za
2016., donesena većinom glasova.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. donesena
većinom glasova.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016.
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016 donesena većinom glasova.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016.
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016 donesena većinom glasova.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016.
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016. donesena većinom glasova.
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Točka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016.
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016. donesena većinom
glasova.
Točka 5. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2017. s projekcijom
Proračuna za 2018. – 2019.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Kovač, Tomislav Vrbanec u ime Kluba oporbenih vijećnika,
Damir Matotek u ime Kluba vijećnika SDP-a, Nenad Hranilović u ime Kluba vijećnika HNS-a,
Dragutin Bajsić u ime Kluba vijećnika HSU-a, Predrag Kočila u ime Kluba nezavisnih
vijećnika, Đuro Bel, Emina Miri, David Vugrinec, Ninoslav Šipoš.
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i Proračuna Grada
Čakovca za 2017. s projekcijom Proračuna za 2018. – 2019.
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Proračun Grada Čakovca za
2017. s projekcijom Proračuna za 2018. – 2019. doneseni većinom glasova.
Točka 6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Čakovca za 2017.
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izvršavanju Proračuna Grada
Čakovca za 2017. donesena većinom glasova.
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Točka 7. Donošenje:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za
2017.

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017.
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017.
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2017.
f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2017.
Raspravu koja je spojena od 7. a do 7. f otvara predsjednik Gradskog vijeća.

U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Predrag Kočila, Stjepan Kovač, Krunoslav Bedi, David
Vugrinec, Emina Miri.
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., donesen većinom glasova.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa održavanja
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program održavanja komunalne
infrastrukture Grada Čakovca za 2017., donesen većinom glasova.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u
kulturi Grada Čakovca za 2017.,
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u kulturi Grada
Čakovca za 2017., donesen većinom glasova.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u
sportu Grada Čakovca za 2017.
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u sportu Grada
Čakovca za 2017 donesen većinom glasova.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u
socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2017.
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u socijalnoj
zaštiti Grada Čakovca za 2017., donesen većinom glasova.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u
tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2017.
„Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 4 su bilo „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u tehničkoj
kulturi Grada Čakovca za 2017. donesen većinom glasova.
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Točka 8. a) Davanje Prethodne suglasnosti na:
a) Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2016.,
b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2017.
Raspravu koja je spojena za 8. a i b otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2016. te Plan rada i Financijski
plan JVP za 2017.
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost:
a) na Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2016.,
b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2017.

dana jednoglasno.
Točka 9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2017.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi je sudjelovao Đuro Bel, Stjepan Kovač, Predrag Kočila.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o raspoređivanju
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za
2017.
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o raspoređivanju sredstava za
rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2017.
donesena većinom glasova.
Točka 10. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine
u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2017.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o načinu financiranja
Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne
manjine u Gradu Čakovcu za 2017.
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o načinu financiranja Vijeća
romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne
manjine u Gradu Čakovcu za 2017. donesena jednoglasno.
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Točka 11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2017.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Vrbanec, Jurica Vidović, Dragica Kemeter, Mirjana
Bistrović.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa rada Savjeta mladih
za 2017.
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Programa rada
Savjeta mladih za 2017. donesena većinom glasova.
Točka 12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između
Grada Čakovca i Grada Rivne
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Vrbanec, Stjepan Kovač, Josip Varga, Đuro Bel, Predrag
Kočila, David Vugrinec, Krunoslav Bedi.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluku o prihvaćanju Povelje o
prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Rivne.
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prihvaćanju Povelje o
prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Rivne donesena većinom
glasova.
Točka 13. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Ninoslav Šipoš.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluku o donošenju II. Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu.
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja oko Policijske uprave u Čakovcu donesena jednoglasno.
Točka 14. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
„Blok 1“ Čakovec
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
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U raspravi su sudjelovali: Dragutin Bajsić, Ninoslav Šipoš.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja „Blok 1“ Čakovec.
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja „Blok 1“ Čakovec donesena jednoglasno.
Točka 15. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Ivanovec – zona male privrede
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Ninoslav Šipoš, Stjepan Kovač.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Ivanovec – zona male privrede.
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Ivanovec – zona male privrede donesena jednoglasno.
Točka 16. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja prema priloženom
„Opisu projekta/operacije“ unutar mjere 07 „Temeljem usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. na području
Grada Čakovca.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Josip Varga, Dražen Barić, Stjepan Kovač, Tomislav Vrbanec,
Predrag Kočila. Đuro Bel.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o suglasnosti za
provedbu ulaganja prema priloženom „Opisu projekta/operacije“ unutar mjere 07
„Temeljem usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
RH za razdoblje 2014-2020. na području Grada Čakovca.
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o suglasnosti za provedbu
ulaganja prema priloženom „Opisu projekta/operacije“ unutar mjere 07 „Temeljem
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za
razdoblje 2014-2020. na području Grada Čakovca donesena jednoglasno.
Točka 17. Donošenje Odluke i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada
Čakovca za 2017.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
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U raspravi su sudjelovali: Tomislav Vrbanec, Mirko Jurišić, Emina Miri, Đuro Bel.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i Plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Grada Čakovca za 2017.
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Grada Čakovca za 2017. doneseni većinom glasova.
Točka 18. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Grada Čakovca
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije sudjelovao u raspravi.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dopuni Odluke o
nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim
cestama na području Grada Čakovca donesena jednoglasno.
Točka 19. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca za
period od 2016. – 2020.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će
se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na
području Grada Čakovca za period od 2016. – 2020.
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluke o izboru osobe kojoj će se
povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području
Grada Čakovca za period od 2016. – 2020. donesena jednoglasno.
Točka 20. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u
vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: Predrag Kočila, David Vugrinec.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i
postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje
udrugama
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku
dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama
donesena jednoglasno.
Točka 21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih
prostora i korištenju drugih prostora
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora donesena jednoglasno.
Točka 22. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dopunama Odluke o
ugostiteljskoj djelatnosti
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopunama Odluke o
ugostiteljskoj djelatnosti donesena jednoglasno.
Točka 23. Davanje Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec
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„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec donesena
jednoglasno.
Točka 24. Donošenje Analize sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za
2016.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Analizu sustava civilne zaštite
na području Grada Čakovca za 2016.
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Analiza sustava civilne zaštite na
području Grada Čakovca za 2016. donesena jednoglasno
Točka 25. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca
za 2017.
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Grada Čakovca za 2017.
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Grada Čakovca za 2017. donesen jednoglasno
Točka 26. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike
Općinskog suda u Čakovcu
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko nije tražio riječ.
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Odluku o utvrđivanju prijedloga
kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Čakovcu
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o utvrđivanju prijedloga
kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Čakovcu donesena jednoglasno.
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 15:53 sati.

15

KLASA: 021-05/16-01/250
URBROJ: 2109/2-02-16-22
Čakovec, 01. prosinca 2016.

PROČELNICA
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat
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