
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 05. svibnja 2011.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati  

  
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/11-01/86, URBROJ: 2109/02-11-04-01, od 28. 
travnja 2011., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je 
da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Marije Ružić (kojoj želi brzo ozdravljenje), Steve 
Tkalčeca, Željka Jakopeca, kojih nema iz opravdanih razloga. Prisutni su: gradonačelnik 
Branko Šalamon, zamjenik gradonačelnika Veselin Biševac, mag. ing. elektrotehnike. S 
obzirom da je odsutan zamjenik gradonačelnika Zoran Vidović, prist. oec. i njemu je 
zaželjeno brzo ozdravljenje. Sjednici su prisustvovali pročelnici upravnih tijela Grada 
Čakovca: mr. sc. prava Dragica Kemeter - pročelnica Upravnog odjela za upravu, Ninoslav 
Šipoš, mag. ing. arh. i urb. - pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog 
uređenja i izdavanje akata o gradnji, Lidija Jaklin, mag. oec. - pročelnica Upravnog odjela za 
financiranje, Slobodan Veinović, mag. politologije - pročelnik Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti, Marijana Pal, mag. oec. - voditeljica Službe za unutarnju reviziju, Ivica Pongrac, 
univ. spec. oec.- pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo, Nenad Hranilović, mag. 
oec. - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Antun Gjerapić, mag. ing. aedif. - 
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i 
urb. - pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 22 vijećnika te da 
Gradsko vijeće ima kvorum. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:  

 
1. Izvod iz zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Odgovore na vijećnička pitanja s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
3. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2010/2011. 
4. Izvješće o obuci vijećnika Gradskog vijeća Grada Čakovca 
5. Izvješće o održanom Okruglom stolu na temu: „Pomoć gospodarstvu putem 
smanjenja državnih, regionalnih te lokalnih fiskalnih i parafiskalnih nameta“ 

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

12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 
U raspravu su se uključili Renato Slaviček, Branko Šalamon, Andrej Pal, Gordan 

Vrbanec, Dragica Kemeter 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/10-01/40, URBROJ: 2109/2-02-10-08 od 
03. ožujka 2011. 
 

«Za» je glasovalo 17 prisutnih vijećnika, 0 ih je bilo „protiv“, 5 „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, usvojen većinom glasova. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 
 

- dopunu dnevnog reda na način da 12. točka glasi: 
     a) Donošenje Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“ 

                 b) Donošenje Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada Čakovca 
-    zamjenu materijala uz točku 20.d „Donošenje Odluke o zemljištu u Martanama  
     Istok“ Čakovec 

 -    zamjenu materijala uz točku 20.e „Donošenje Odluke o zemljištu u Martanama  
                 Istok – zona male privrede Čakovec 
 -    zamjenu materijala uz točku 20.g „Donošenje Odluke o zemljištu u gospodarskoj  
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                 zoni Martane Zapad Čakovec 
 -    na uvid nacrt Odluke o poticajnim mjerama za gospodarski razvoj Grada Čakovca  

- Mišljenja Odbora za financije i proračun 
- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za statutarno pravna pitanja 
- tablice Upravnog odjela za financiranje 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Dnevni red s 13. sjednice Gradskog 

vijeća Grada Čakovca, s dopunom na način da 12. točka glasi: 
     a) Donošenje Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“ 

                 b) Donošenje Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada Čakovca 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je bilo „suzdržanih“ i 0 „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći:  
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010.  
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2010.  
3. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2011.  
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011.  
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2011. 
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Grada Čakovca za 2011.  
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada 

Čakovca za 2011.  
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2011.  
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti 

za 2011.  
10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca  
11. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2011.  
12. Donošenje: 

a) Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“  
b) Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada Čakovca 

13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke 
eksplozije na području Grada Čakovca  

14. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Čakovca za 2010.  
15. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Grada Čakovca  
16. Donošenje Odluke o provođenju aktivnosti sukladno Smjernicama za razvoj sustava 

zaštite i spašavanja u 2011. i 2012.  
17. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a Grada Čakovca 

u 2011.  
18. Donošenje Odluke o imenovanju ulice na području Grada Čakovca  
19. Prihvaćanje Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2010. te 

davanje Suglasnosti na Financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2011.   
20. Donošenje Odluke o:  

a) priznavanju i prijenosu prava vlasništva Hrvatskom crvenom križu, GDCK Čakovec  
b) darovanju nekretnina Gradu Čakovcu od strane Dječjeg vrtića Čakovec 
c) prodaji i darovanju zemljišta u ulici Jakova Gotovca u Čakovcu 
d) zemljištu u Martanama Istok Čakovec 
e) zemljištu u Martanama Istok – zona male privrede Čakovec 
f) preoblikovanju NK „Međimurje“ Čakovec  
g) zemljištu u gospodarskoj zoni Martane Zapad Čakovec  

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12.17 sati. 
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Stjepan Trstenjak pitao je što Grad Čakovec može učiniti da ne dođe do većeg odlaska 
djece roditelja Hrvata iz Osnovne škole Kuršanec u druge škole na području Grada Čakovca 
i Strahoninca. Misli da je taj problem svima veoma dobro poznat. Za nekoliko će godina OŠ 
Kuršanec postati čista Romska škola, ako se nešto ne učini. 
 
Branko Šalamon je odgovorio da Grad Čakovec jako malo tu može učiniti. Nadležnost je na 
državnoj razini. Preveliki je broj romske djece. Roditelji ispisuju djecu, što ne podržavamo, ali 
shvaćamo problem roditelja čija djece ne napredaju onako kako bi napredovali da su njihovi 
razredi bolje raspoređeni. Možemo o tome ponovno izvijestiti nadležno ministarstvo jer je to 
eto danas ovdje, prvi puta javno izneseno. Kao što znate, mišljenje je da u Kuršancu vršimo 
segregaciju.  
 
Josip Varga postavio je pitanje vezano uz zgradu Centra za socijalnu skrb, u Ulici Vladimira 
Nazora u Čakovcu. Navodi da je Gradsko vijeće donijelo odluku o mogućoj prodaji te zgrade. 
Da li se sad nešto promijenilo? Ima li zainteresiranih za kupnju te zgrade?  
 
Branko Šalamon je odgovorio da zgradu Centra za socijalnu skrb Grad Čakovec još nije u 
cijelosti platio ministarstvu. Bilo je nekoliko zainteresiranih. Cijena je bitno pala u odnosu na 
procijenjenu. Građevina se htjela kupiti za potrebe smještaja starijih osoba, nešto kao Dom 
umirovljenika. Nismo dobili pismo namjere. Kada ga dobijemo, staviti ćemo to na dnevni red 
Gradskog vijeća. Ne bi htio tu zgradu u cijelosti ili djelomično davati u najam.  
 
Romano Bogdan upozorio je na problem alkoholiziranih građana na parkiralištu iza Robne 
kuće Međimurke i na Trgu republike i na njihovo sve agresivnije ponašanje.  
 
Branko Šalamon odgovorio je da ih policija može odvesti na jedan dan u zatvor da se 
otrijezne, a bez svjedočenja ljudi protiv njih, ne mogu ništa. Zbog takvog ponašanja često 
stradaju oni koji se dobro ponašaju. U reguliranju javnog reda i mira, reagiranje policije bez 
svjedoka nije moguće. 
 
Renato Slaviček pitao je pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, na 
temelju čega je Grad Čakovec povećao kvadrature ljudima i povećao cijene naknade za 
komunalne usluge, bez izmjera, kontrole površina na terenu? Koja je tehnologija 
primijenjena? 
 
Antun Gjerapić je odgovorio da to nije točno. Grad Čakovec ima preko 8 tisuća rješenja. 
Mjesečno se rade kontrole i kvadratni metri se korigiraju koristeći orto-foto snimke, katastar, 
izmjeru i iskustvo. Neki ne dozvoljavaju pristup, međutim, svi građani dobivaju rješenja na 
koja imaju pravo žalbe. Svaka se žalba posebno analizira i odlazi se u kontrolu. Od 10 
slučaja, 2 su bila opravdana, a u 8 su površine bile i veće. Obveza je građana prijaviti svaku 
promjenu u roku od 15 dana. Obaveza nam je da ispravno i na temelju stvarnog stanja 
obračunavamo ono što je odlukama propisano. Ljude nismo kažnjavali, nego smo prikazali 
stvarnu kvadraturu.  
 
Renato Slaviček ponovno je postavio pitanje na temelju čega su se povećavale uplatnice? 
 
Branko Šalamon je odgovorio da je to bilo na temelju izmjera, kontrola, orto-foto snimaka, 
katastra, kontrole, iskustva te da se ne smije zaboraviti da je obveza građana da prijave 
kvadrature, što ne čine. Grad Čakovec radi ispravno. 
 
Karolina Juzbašić postavila je sljedeća pitanja: 
a) vezano uz stanare vojnih vrtova zapad u Čakovcu. Iako imaju uredne dozvole i kupili su 
zemljište od Grada Čakovca još uvijek nemaju mogućnost priključka na kanalizaciju. Kada će 
doći do tog priključka? 
b) o tome gdje, zašto i kako je stao problem rješavanja vrana u parku?  
c) o tome kada će biti napravljene klupice na južnoj zaobilaznici u Čakovcu?  
 



 4 

 
Branko Šalamon je odgovorio: 
a) da pretpostavlja da se misli na vojne vrtove sjever. S obzirom da Grad nema novaca, 
dogovoreno je sufinanciranje.  
b) da što se tiče vrana, da je Gradu Čakovcu, inspekcija zabranila da se one diraju. U park je 
pušten sokol.    
c) da je u dvojbi jer ga jedan dio građana proziva zašto se otvaraju sjedeća mjesta na 
zaobilaznici, s obzirom da je to šetnica i da tu ima previše ispušnih plinova.  
 
Antun Gjerapić priključio se odgovoru vezano uz kanalizaciju vojnih vrtova sjever te je 
naveo da je cijena iste 257 tisuća kuna, a da se u realizaciju sa 110 tisuća kuna ide odmah.  
 
Andrej Pal je: 
a) konstatirao da su građani ogorčeni ponašanjem mladih i zbivanjima iza Centra za kulturu i 
u parku, vikendom. Da li postoji kakav zapis ili prijava radi toga? Da li postoji mogućnost da 
se uvede zabrana pijenja alkohola na javnom mjestu? 
b) pitao da li u bivšu „Pizzeriu Pipo“ dolazi banka, da li je to u skladu s prostorno-planskom 
dokumentacijom te da li ta dokumentacija na toj lokaciji ne predviđa ugostiteljsku djelatnost? 
c) pitao da li se radi na uređenosti grada i da li je ta uređenost reducirana? 
 
Branko Šalamon odgovorio je: 
a) da Grad Čakovec ima odluku o zabrani pijenja na javnom mjestu, ali komunalni redari ne 
mogu legitimirati građane, a zaštitarska tvrtka koju mi plaćamo to može. Međutim, koliko 
plaćamo, toliko i zaštitarska tvrtka radi. Što se tiče policijskog službenika, on nije svjedok, a 
što se tiče građana, oni se boje i okreću glavu. To je pitanje odgoja i opće kulture. Ako na 
maloljetnika dignete glas, uhvatite ga, već ste učinili kazneno djelo.  
b) da je Pizzeria vlasništvo veterinarske stanice. Nema status kao bivši Riblji restoran.  
c) da se radi  na uređenju grada. Manje je novaca, ali pokušava se zadržati barem približno 
onaj nivo kvalitete koji je bio.  
 
Damir Mesarov konstatirao je da je Grad Čakovec investirao u video-nadzor, u svrhu 
poboljšanja stanja sigurnosti od negativnih pojava i teških kaznenih dijela i komunalne 
prevencije vezano uz zaštitu urbane opreme te je istu predao na upravljanje PU 
Međimurskoj. Pitao je da li je isti video-nadzor pomogao smanjivanju kažnjivih dijela (krađe, 
uništavanja materijalnih dobara, ispisivanje grafita po objektima) i da li se broj smanjenih 
djela smanjio od uvođenja video nadzora?  
 
Branko Šalamon odgovorio je da je video-nadzor prevencija te da snimka nije dokaz o 
remećenju javnog reda i mira, već je to u nadležnosti policije. Broj kažnjivih dijela je ostao 
isti. Nije porastao kao u drugim gradovima.  

 
Đuro Bel postavio je sljedeća pitanja: 
a) kako i njegova iskustva govore da kod crkve na jugu i kod crkve u centru postoji 
narušavanje javnog reda i mira, može li se ipak u sve to angažirati policija? Koliko kontakt 
policajaca imamo u gradu? 
b) s obzirom na  informaciju da je danas u 10.00 sati bilo okupljanje na SRC Mladost, pitao je 
o čemu se radilo?  
c) zanima ga što se čini na kažnjavanju vožnje biciklima centrom grada? 
d) da li se plaća korištenje terasa u centru grada, jer se one šire? 
e) s obzirom da u centru grada nema više građana, već su samo banke, kako građane vratiti 
u centar grada? 
 
Branko Šalamon odgovorio je: 
a) da na području cijelog Grada Čakovca rade samo 3 kontakt policajca, kojima smo mi kupili 
mobitele, koji imaju 7-satno radno vrijeme, ali ih je premalo. Trebalo bi ih biti više. Njihovi 
brojevi telefona nalaze se na web stranici Grada Čakovca. 
b) da su na bazenima započeti radovi, jer ističe građevinska dozvola. Izgraditi će se igralište 
za odbojku.  
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c) da komunalni redari kažnjavaju biciklizam centrom grada. Ne smije se zaboraviti da Savjet 
mladih traži ukidanje zabrane vožnje biciklima centrom. Držati ćemo se važećih odluka 
Gradskog vijeća.   
d) da se terase trenutno mjere, kontroliraju. Oni koji ne poštuju propisano, primjerice ne 
plaćaju korištenje javne površine pa ih se hoće maknuti, odlučuju se na plaćanje. 
e) da je odgovor na prijašnje pitanje ujedno i dovođenje ljudi u grad. 
 
Đuro Bel postavio je pitanje kako da brojevi telefona kontakt policajaca dođu do onih 
građana koji se ne snalaze na internetu? 
 
Branko Šalamon je odgovorio da bi trebali nazvati broj policije te je naveo da će se svim 
vijećnicima dostaviti brojevi telefona kontakt policajaca. 
 
Jurica Horvat upozorio je da u večernjim satima često viđa skupinu mladih iz učeničkog 
doma u Čakovcu, koji prilikom odlaska u dom, devastiraju grad. Da li ih se može upozoriti na 
njihovo ponašanje? 
 
Branko Šalamon odgovorio je da je i sam jednom intervenirao. Ljudi su u strahu. U srednje 
škole ide više djece koji žive van područja Grada Čakovca, a ovo je postalo opće društveni 
problem. Nastojati ćemo intervenirati. 
 
Andrej Pal napomenuo je da ne bi bilo loše razmisliti da se oformi jedna udruga volontera 
koja bi bila spremna raditi na dobrobiti grada, u rješavanju navedenih problema. Nešto što 
neće tražiti novac. 
 
Branko Šalamon je odgovorio da se razmišlja o najboljim prijedlozima. Puno je volonterstva 
danas. Prepustili smo mladima da kanaliziraju svoje potrebe i imamo niz asocijacija mladih.   
 
Gordan Vrbanec dao je pojašnjenja vezana uz raspravu po Izvodu iz zapisnika s 12. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, temeljem dostavljenih informacija stručnih službi. 
 
U 13.11  sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
Točka 1.  
 
Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Renato Slaviček, Đuro Bel 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. 

 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Godišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Grada Čakovca za 2010., usvojen većinom glasova. 
 
Točka 2.  
 
Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2010. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2010. 

 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o utvrđivanju rezultata 
poslovanja za 2010., donesena većinom glasova. 
 
Točka 3.  
 
Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2011.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Andrej Pal, Đuro Bel, Vedran Mikulić, Gordan 
Vrbanec, Renato Slaviček 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2011. prikazane Gradskom 

vijeću Grada Čakovca detaljno do posljednje razine proračuna, donose se na razini 
troznamenkastog konta sukladno članku 39. Zakona o proračunu 

 
te Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2011. 

 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Izmjene i dopune Proračuna 
Grada Čakovca za 2011., doneseni većinom glasova. 
 
Točka 4.  
 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011. 

 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Čakovca za 2011., donesena većinom glasova. 
 
Točka 5.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2011. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2011. 
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„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011., donesena 
većinom glasova. 
 
Točka 6.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2011. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Grada Čakovca za 2011. 
 

„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011., donesena 
većinom glasova. 
 
Točka 7.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Čakovca za 2011. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada 

Čakovca za 2011. 
 

„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „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 2011., donesena većinom 
glasova. 
 
Točka 8.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 
2011. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2011. 
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„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u športu za 2011., donesena većinom glasova. 
 
Točka 9.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj 
zaštiti za 2011. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 

2011. 
 

„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2011., donesena većinom glasova. 
 
Točka 10.  
 
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Branko Šalamon, Andrej Pal, Renato Slaviček 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Odluku o dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca 

 
„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopuni Odluke o izradi 
Izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca, donesena većinom glasova. 
 
Točka 11.  
 
Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2011. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Kovač, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2011. 

 
„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2011., donesena jednoglasno glasova. 
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Točka 12.  
 
Donošenje: 
 
a) Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeće Odluke: 
 
Dodjeljuje se Zlatna plaketa „Grb Grada Čakovca“ Centru za odgoj i 

obrazovanje Čakovec. 
Zlatna plaketa dodjeljuje se Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec, ustanovi za 

školovanje djece s većim teškoćama u razvoju, respektabilnog značenja ne samo na 
našem području, nego i u RH. 
 Dodjela Zlatne plakete izvršit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada 
Čakovca, u okviru obilježavanja Dana Grada Čakovca, 27. svibnja 2011. 
 Zlatnu plaketu „Grb Grada Čakovca“ uručit će gradonačelnik Grada Čakovca. 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb 
Grada Čakovca“ Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec, donesena jednoglasno. 
 

Dodjeljuje se Zlatna plaketa „Grb Grada Čakovca“ Đuri Horvatu, predsjedniku 
NO KUD-a „Katruže“ Ivanovec. 
 Zlatna plaketa dodjeljuje se Đuri Horvatu, dugogodišnjem kulturnom i odgojno-
obrazovnom djelatniku, za njegovanje i očuvanje kulturne baštine zavičaja. 
 Dodjela Zlatne plakete izvršit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada 
Čakovca, u okviru obilježavanja Dana Grada Čakovca, 27. svibnja 2011. 
 Zlatnu plaketu „Grb Grada Čakovca“ uručit će gradonačelnik Grada Čakovca. 
 

Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb 
Grada Čakovca“ Đuri Horvatu, donesena jednoglasno. 
 
 Dodjeljuje se Zlatna plaketa „Grb Grada Čakovca“ III. osnovnoj školi Čakovec. 
 Zlatna plaketa dodjeljuje se III. osnovnoj školi Čakovec zbog kvalitete svog 
odgojno-obrazovnog rada. 
 Dodjela Zlatne plakete izvršit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada 
Čakovca, u okviru obilježavanja Dana Grada Čakovca, 27. svibnja 2011. 
 Zlatnu plaketu „Grb Grada Čakovca“ uručit će gradonačelnik Grada Čakovca. 
 

Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb 
Grada Čakovca“ III. osnovnoj školi, donesena jednoglasno. 
 
b) Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Kovač, Dragutin Vugrinec, Josip Varga, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

 Dodjeljuju se Zahvalnice Grada Čakovca sljedećim građanima i udrugama: 
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a) prim. mr. sc. Zlatko Pavčec, dr. med. spec. radiologije, dugogodišnji rukovoditelj 
Odjela radiologije Županijske bolnice Čakovec, zbog izuzetnog doprinosa 
sveukupnom razvoju radiologije Županijske bolnice Čakovec, kao prepoznatljivom u 
RH; 
b) fra Antun Jesenović, župnik župe Sv. Antuna Padovanskog, Čakovec - Jug, zbog 
nesebičnog zalaganja i samoprijegoran svakodnevni rad na izgradnji i uređenju crkve 
te za živu Crkvu na prostorima čakovečkog Juga; 
c) Stjepan Vranović, oec., vijećnik Gradskog vijeća Grada Čakovca, zbog iznimnog 
doprinosa u razvoju i stvaranju vizualnog identiteta Savske Vesi; 
d) Udruga slijepih Međimurske županije, zbog doprinosa stvaranju boljeg društva i 
radu na uklanjanju predrasuda spram osoba oštećenog vida; 
e) Forum seniora SDP-a Grada Čakovca, zbog humane aktivnosti i pažnje ukazane 
bolesnim osobama Doma za psihičke bolesne odrasle osobe Orehovica; 
f) Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja, zbog doprinosa daljnjem 
razvoju graditeljske struke i društva u cjelini. 
 Dodjela Zahvalnica izvršiti će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada 
Čakovca u okviru obilježavanja dana Grada Čakovca, 27. svibnja 2011. 
 Zahvalnice će uručiti gradonačelnik Grada Čakovca. 
 

„Za“ je glasovalo 19  vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Zahvalnica donesena 
većinom glasova. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
Dodjeljuju se Zahvalnice Grada Čakovca sljedećim građanima i udrugama 

Grada Čakovca: 
a) Mjesni odbor Ivanovec 
1. Vlado Preiner, 
2. Krunoslav Canjuga, 
zbog doprinosa uređenju naselja Ivanovec 
b) Mjesni odbor Kuršanec  
1. DVD Kuršanec, povodom 85. godišnjice postojanja,  
2. Stjepan Hajdinjak, povodom 30. godišnjice aktivnog rada u NK „Drava“ Kuršanec 
c) Mjesni odbor Mačkovec 
Vladimir Holetić, dipl. oec, zbog donacija značajnih radova i usluga na uređenju trga i 
okoliša oko Društvenog doma u Mačkovcu 
d) Mjesni odbor Mihovljan 
Podružnica umirovljenika Mihovljan 1203, zbog doprinosa uređenju naselja Mihovljan 
e) Mjesni odbor Novo Selo Rok  
1. Marija Varga, 
2. Ivan Janković, 
3. Nada Fric, 
zbog doprinosa uređenju naselja Novo Selo Rok 
f)  Mjesni odbor Savska Ves 
NK „Bratstvo“ zbog promicanja športskog života u mjestu 
g) Mjesni odbor Slemenice 
1. Ivan Radek, zbog aktivnog sudjelovanja u radnim akcijama u Slemenicama 
2. Bojan Damiš, zbog doprinosa uređenju naselja Slemenice 
3. Radovan Novak, zbog doprinosa uređenju Doma u Slemenicama 
h) Mjesni odbor Šandorovec 
Dražen Bacinger, predsjednik KUD-a Šandorovec zbog očuvanja kulturne baštine i 
međimurskih plesova specifičnih za Dravski bazen 
i) Mjesni odbor Totovec 
1. Udruga žena Totovec „Totovčice“, 
2. Odbojkaški klub Totovec, 
3. DVD Totovec, 
zbog zasluga u uređenju naselja i iniciranja društvenog života 
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j) Mjesni odbor Žiškovec  
1. Katrin Srša, zbog pomoći u radu Mjesnog odbora, organiziranju radnih akcija, 
pomoći  KUD-u „Žiškovec“ 
2. Mladen Kraljić, zbog pomoći kod organiziranja sportskih susreta i pomoći u radu NK 
„Žiškovec“. 
 Dodjela Zahvalnica izvršiti će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada 
Čakovca u okviru obilježavanja dana Grada Čakovca, 27. svibnja 2011. 
 Zahvalnice će uručiti gradonačelnik Grada Čakovca. 
 

„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Zahvalnica donesena 
većinom glasova. 
 
Točka 13.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke 
eksplozije na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke 

eksplozije na području Grada Čakovca 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije na području Grada Čakovca, donesena 
jednoglasno. 
 
Točka 14.  
 
Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Čakovca za 2010. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
Usvaja se Izvješće JVP-a Grada Čakovca o stanju zaštite od požara u Gradu 

Čakovcu za 2010., KLASE: 363-04/11-01/24, URBROJ: 2109/02-10-11-1, od 11. travnja 
2011. 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće JVP-a Grada Čakovca o 
stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2010., KLASE: 363-04/11-01/24, URBROJ: 
2109/02-10-11-1, od 11. travnja 2011., usvojeno jednoglasno. 

  
Točka 15.  
 
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 



 12 

Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite spašavanja na području 

Grada Čakovca. 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite spašavanja na području Grada Čakovca, donesene jednoglasno. 
 
Točka 16.  
 
Donošenje Odluke o provođenju aktivnosti sukladno Smjernicama za razvoj sustava 
zaštite i spašavanja u 2011. i 2012 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o provođenju aktivnosti sukladno Smjernicama za razvoj sustava 

zaštite i spašavanja u 2011. i 2012. 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o provođenju aktivnosti 
sukladno Smjernicama za razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2011. i 2012., 
donesena jednoglasno. 
 
Točka 17.  
 
Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a Grada 
Čakovca u 2011. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a Grada Čakovca u 

2011. 
„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o kriterijima za financiranje 
redovite djelatnosti JVP-a Grada Čakovca u 2011., donesena jednoglasno. 
 
Točka 18.  
 
Donošenje Odluke o imenovanju ulice na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
Novoosnovana ulica unutar pripadajućeg javnog cestovnog koridora identičnog 

dijelu kat.čest.br. 505/8 k.o. Čakovec koji s južne strane započinje od Ulice Jakova 
Gotovca te se proteže u smjeru sjeverozapada u dužini od cca 110 m, s pripadajućim 
odvojkom koji se u smjeru zapada proteže u dužini od 100 m, imenuje se Ulicom 
hrvatskih branitelja. 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju Ulice hrvatskih 
branitelja, donesena jednoglasno. 
 
Točka 19.  
 
Prihvaćanje Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2010. 
Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2011.   
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
Prihvaća se Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 

period od 01.01. do 31.12.2010., jednoglasno usvojeno na sjednici Skupštine VZG 
Čakovca održane 08. travnja 2011. u Mihovljanu.   
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena jednoglasno. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 

 
Prihvaća se Financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, br.13-

02/2011., od 25. ožujka 2011. 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena jednoglasno. 
 
Točka 20.a 
Donošenje Odluke o priznavanju i prijenosu prava vlasništva Hrvatskom crvenom 
križu, GDCK Čakovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
Hrvatskom crvenom križu, Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, Kralja 

Tomislava 29, Čakovec, kao humanitarnoj udruzi, priznaje se i prenosi pravo 
vlasništva na prostoru u kojem Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec obavlja 
djelatnost, od 1974.: dio zgrade u ulici Kralja Tomislava 29 u Čakovcu, upisane u 
zk.ul.br.3023, k.o. Čakovec, više zk tijela, čest.br.1205/198, dvorište od 40 čhv, i 
čest.br.1209/198/1, ulaz i dvor od 185 čhv, kao zk.tijelo I, udio Grad Čakovec i 
društveno vlasništvo, u neutvrđenim razmjerima, kuća sagrađena na čest.br. 1205/198, 
i čest.br.1209/198/1, bez cijelog stana u prizemlju u uličnoj zgradi i dr., kao zk.tijelo II., 
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udio Društveno vlasništvo – Organ upravljanja Općina Čakovec i Grad Čakovec, u 
neutvrđenim razmjerima, cijeli stan u prizemlju u uličnoj zgradi, kao zk. tijelo III, 
vlasništvo Grada Čakovca u 1/1 dijela, ukupne površine prostora od 164,40 m2 te se 
dozvoljava prijenos vlasništva sa Grada Čakovca na Gradsko društvo Crvenog križa 
Čakovec nakon provedbe postupka etažiranja i brisanja društvenog vlasništva, 
odnosno kada se ispune uvjeti za to. 

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke, predaju se u vlasništvo u viđenom i 
zatečenom stanju u kojem se i koriste. 

Sve troškove etažiranja i prijenosa vlasništva na nekretninama iz članka 1. ove 
Odluke, snosi Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na sklapanje Ugovora o darovanju 
nekretnina iz članka 1. ove Odluke, s Hrvatskim crvenim križem, Gradskim društvom 
Crvenog križa Čakovec. 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena jednoglasno. 
 
Točka 20.b  
 
Donošenje Odluke o darovanju nekretnina Gradu Čakovcu od strane Dječjeg vrtića 
Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
Grad Čakovec prihvaća darovanje nekretnina Dječjeg vrtića Čakovec, 

Lavoslava Ružičke 2, Čakovec, upisane u: zk.ul.br.4325, k.o. Čakovec -čest.br.50/1/1, 
livada, put  326 čhv, čest.br.50/5/2, oranica 93 čhv, čest.br.50/6/2, oranica 65 čhv, 
čest.br.52/A/1/1/1/1, kuća, dvor 1420 čhv, čest.br.52/A/1/2, oranica 57 čhv, 
čest.br.52/A/1/3, oranica 203 čhv (sve identične s kčbr 2245/1, k.o. iste),  u naravi Dječji 
vrtić „Cvrčak“. 

Grad Čakovec, nekretnine iz članka 1. ove Odluke, prima u vlasništvo u 
viđenom i zatečenom stanju u kojem se i koristi, a Dječji vrtić i dalje nastavlja u njemu 
obavljati svoju registriranu djelatnost. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca, na sklapanje Ugovora o darovanju 
nekretnina iz članka 1. ove Odluke.   
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena jednoglasno. 
 
Točka 20.c 
 
Donošenje Odluke o prodaji i darovanju zemljišta u ulici Jakova Gotovca u Čakovcu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
Prihvaćaju se prijedlozi suvlasnika Horvat Marka, Čakovec, Ognjena Price 4 i 

Ljekarne Počuča, Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 20, za uređenje imovinskopravnih 
odnosa u vezi zemljišta za dvije građevinske parcele np 18 površine 2607 m2 i np 17 
površine 2793 m2 na području oko Policijske uprave u Čakovcu te se prihvaća 
darovanje zemljišta za formiranje ulice od:  
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- Horvat Marka, zemljište upisano u zk.ul.br.1527, k.o. Čakovec - 
čest.br.228/1/2/A/1/43/2/3, površine 293 m2 (ident. s kčbr.514/3, k.o. iste) i  

- Ljekarne Počuča, zemljište upisano u zk.ul.br.1287, k.o. Čakovec - 
čest.br.228/1/2/A/1/44/2/3, površine 281 m2 (ident. s kčbr.511/3), k.o. iste, ukupno 574 
m2. 

Odobrava se zajednička prodaja nekretnina, usmenom javnom dražbom, Grada 
Čakovca, Ljekarne Počuča, Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 20 i Horvat Marka, 
Čakovec, Ognjena Price 4, kao suvlasnika zemljišta za dvije građevinske parcele np 18 
površine 2607 m2 i np 17 površine 2793 m2, istovremeno i zajedno u paketu, zemljište 
upisano u:  

- zk.ul.br.6532, k.o. Čakovec - čest.br.228/1/2/A/1/46/4, oranica Jelena površine 
1305 m2 (ident. s kčbr.507/5, k.o. iste), zk.ul.br.1287, k.o. Čakovec - 
čest.br.228/1/2/A/1/44/2/1, oranica Aleja površine 635 m2 (ident. s kčbr.511/1, k.o. iste), 
zk.ul.br.1527, k.o. Čakovec -čest.br.228/1/2/A/1/43/2/1, oranica Aleja površine 667 m2 
(ident. s kčbr.514/1, k.o. iste), za parcelu np 18 i  

- zk.ul.br.6532, k.o. Čakovec - čest.br.228/1/2/A/1/46/3, oranica Ulica Jakova 
Gotovca površine 1375 m2 (ident. s kčbr.507/4, k.o. iste), zk.ul.br.1287, k.o. Čakovec - 
čest.br.228/1/2/A/1/44/2/2, oranica Ulica Jakova Gotovca površine 686 m2 (ident. s 
kčbr.511/2, k.o. iste), zk.ul.br.1527, k.o. Čakovec -čest.br.228/1/2/A/1/43/2/2, oranica 
Ulica Jakova Gotovca površine 732 m2 (ident. s kčbr.514/2, k.o. iste), za parcelu np 17. 

Kao početna cijena zemljišta iz prethodnih članaka ove Odluke, određuje se 
cijena od 65-€/m2 (plativo u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan 
održavanja usmene javne dražbe). 

Rok plaćanja cijene zemljišta iz prethodnog članka ove Odluke je 8 dana od 
dana održavanja javne dražbe, a isplata kupovnine se vrši na sljedeći način: Gradu 
Čakovcu iznos od 169.455-€ (ili veći iznos postignut na javnoj dražbi razmjeran 
površini parcele) za parcelu np 18 površine 2607 m2, a suvlasnicima Ljekarni Počuča i 
Horvat Marku na isti ili odvojeni račun, po njihovom izboru, ukupno 181.545-€ (ili veći 
iznos postignut na javnoj dražbi razmjeran površini parcele) za parcelu np 17 površine 
2793 m2.  

Za slučaj da se iz bilo kojeg razloga ne realizira zajednička prodaja zemljišta iz 
prethodnih članaka ove Odluke, odobrava se prodaja zemljišta vlasništvo Grada 
Čakovca upisanog u: zk.ul.br.6532, k.o. Čakovec - čest.br.228/1/2/A/1/46/4, oranica 
Jelena površine 1305 m2 (ident. s kčbr.507/5, k.o. iste), (kao dio np 18) i čest. br. 
228/1/2/A/1/46/3, oranica Ulica Jakova Gotovca površine1375 m2 (ident. s kčbr.507/4, 
k.o. iste), (kao dio np 17), pojedinačno ili istovremeno i zajedno, usmenom javnom 
dražbom po početnoj cijeni od 65-€/m2 plativo u protuvrijednosti kuna prema srednjem 
tečaju HNB na dan održavanja javne dražbe. 

Kupoprodaja i preuzimanje zemljišta iz ove Odluke, obaviti će se prema 
raspoloživim grafičkim skicama s oznakom granica i postojećem zemljišnoknjižnom i 
katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe, bez posebnog iskolčenja i 
utvrđivanja novih granica – međa. Kupac o svom trošku vrši iskolčenje parcela kao i 
sve druge potrebne katastarske u zemljišnoknjižne radnje. U cijeni je sadržana samo 
vrijednost zemljišta. Zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje 
naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca da detaljnije određuje ostale uvjete 
kupoprodaje zemljišta iz ove Odluke.   Ujedno se ovlašćuje gradonačelnik Grada 
Čakovca na potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina s najpovoljnijim 
ponuđačem, te ugovora o darovanju nekretnina s Horvat Markom i Ljekarnom Počuča.   
   

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena jednoglasno. 
 
Točka 20.d 
 
Donošenje Odluke o zemljištu u Martanama Istok Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Dragica Kemeter 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
U Zaključku gradonačelnika Grada Čakovca od 02. srpnja 2009., KLASA: 021-

05/09-01/106, URBROJ: 2109/02-01-09-09, u članku 1.: 
- iza riječi: „(ident. s kčbr. 4128/31, k.o. iste)“ dodaju se riječi: „i 

čest.br.1135/4/1/1/6/1/3/1, pašnjak površine 512 čhv (ident. s kčbr. 4128/11, k.o. iste), 
kao cijela čestica ili novoformirane čestice pojedinačno, nakon parcelacije, (troškovi 
parcelacije padaju na teret kupaca. Kupci su dužni ishoditi sve dokumente potrebne za 
parcelaciju)“. 

-   riječi „po početnoj cijeni od 70 EUR/m2“, zamjenjuju se riječima „po početnoj 
cijeni od 50 EUR/m2“ 

- iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: „Eventualne troškove geodetskih 
radova na predmetnim česticama snosit će kupci.“ 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena jednoglasno. 
 
Točka 20.e 
 
Donošenje Odluke o zemljištu u Martanama Istok – zona male privrede Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Renato Slaviček, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
U Zaključku Gradskog poglavarstva Grada Čakovca, KLASA: 021-05/08-01/189, 

URBROJ: 2109/2-03-08-08, od 25. rujna 2008., u točci I. riječi „po početnoj cijeni od 70 
EUR/m2“ zamjenjuju se riječima: „po početnoj cijeni od 35 EUR/m2“. 

U Zaključku Gradskog poglavarstva Grada Čakovca od 15. svibnja 2008., 
KLASA: 021-05/08-01/97, URBROJ: 2109/2-03-08-26, u točci I. riječi: „po početnoj cijeni 
od 70 EUR/m2“,  zamjenjuju se riječima: „po početnoj cijeni od 35 EUR/m2“. 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena jednoglasno. 
 
Točka 20.f  
 
Donošenje Odluke o preoblikovanju NK „Međimurje“ Čakovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Kovač, Branko Šalamon, Dragutin Vugrinec, Zlata Zorko, 
Renato Slaviček, Veselin Biševac, Đuro Bel, Andrej Pal, Dragutin Bajsić, Marijan Reich 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
Grad Čakovec će poduzimati radnje kojima će se športskom klubu – udruzi NK 

„Međimurju“ Čakovec, olakšati preoblikovanje u športsko dioničko društvo, sukladno 
zakonskim odredbama. 

Grad Čakovec za potrebe izrade elaborata za preoblikovanje izjavljuje da bi 
športski klub – udruga NK „Međimurje“ Čakovec imao pravo igranja na javnoj 
športskoj građevini SRC Mladost na rok od 30 godina, računato od dana 
preoblikovanja u športsko dioničko društvo. 
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Ako se športski klub – udruga NK „Međimurje“ Čakovec preoblikuje u športsko 

dioničko društvo (š.d.d.), Grad Čakovec će putem svog poduzeća GP Ekom d.o.o. 
Čakovec s novim š.d.d. NK „Međimurje“ Čakovec (ili drugi naziv dobiven kod 
preoblikovanja) sklopiti Ugovor o korištenju javne športske građevine SRC Mladost 
pod uvjetima koje bude odredilo Gradsko vijeće Grada Čakovca na prijedlog 
Nadzornog odbora GP Ekom-a d.o.o. Čakovec. 

Nakon što športski klub – udruga NK „Međimurje“ Čakovec, dostavi Gradu 
Čakovcu podatke i isprave, sukladno zakonskim propisima: 

1. utvrđenje ovlaštenog revizora o vrijednosti prava korištenja športske građevine 
koja može biti ulog u temeljni kapital š.d.d.-a 

2. procjenu vrijednosti prava igranja na športskoj građevini koju je utvrdio 
ovlašteni revizor, na razini jedne godine i na razini 10, 20 i 30 godina 

3. popis potencijalnih dioničara š.d.d.-a 
4. početni iznos temeljnog kapitala 
5. ostale podatke i isprave navedene u st.2.čl.43. Zakona o športu,  
6. suglasnost Povjerenstva za profesionalne športske klubove (čl. 26. Zakona o 

športu) na elaborat  i utvrđeni temeljni kapital š.d.d.-a (čl.44.st.1. Zakona o 
športu)  

7. sve ostale podatke i isprave koje će olakšati Gradskom vijeću Grada Čakovca 
donošenje pravilne i zakonite odluke,  

i uputi Gradu Čakovcu službeni poziv na upis i uplatu dionica u prvom krugu, Gradsko 
vijeće Grada Čakovca će raspravljati i odlučivati o mogućnosti upisa i uplate dionica 
(mogućnost uplate u novcu i pravu korištenja športske građevine, dio koji se uplaćuje 
u novcu ne može biti manji od 1.000.000,00 kn), uvažavajući rok od 8 do 15 dana u 
prvom krugu. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na postupanja i izdavanje isprava u 
svrhu provedbe ove Odluke. 
 

„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena većinom glasova. 
 
Točka 20.g  
 
Donošenje Odluke o zemljištu u gospodarskoj zoni Martane Zapad Čakovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
Stavlja se izvan snage Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Čakovca 

KLASA: 940-01/07-01/47, URBROJ: 2109/2-05-07-03, od  27. prosinca 2007.  
Odbija se zahtjev TMT d.o.o. Čakovec, Kalnička b.b., Čakovec, za povrat, 

izdavanje tabularne isprave ili druge odgovarajuće isprave podobne za uknjižbu prava 
vlasništva na zemljištu upisanom u: zk.ul.br.6034, k.o. Čakovec -
čest.br.1141/476/1/B/3, oranica, površine 203 čhv, (729 m2), ident. s kčbr.2908/13, k.o. 
iste, -čest.br.1141/476/1/B/4, oranica, površine 5 čhv, (18 m2), ident. s kčbr.2908/14, k.o. 
iste, zk.ul.br.6033, k.o. Čakovec -čest.br.1142/476/1/B/22/2, u površini 1295 m2, kao dio 
ukupne novonastale površine od  2.256 m2 ident. s kčbr. 2912/13, k.o. iste, (po starom 
stanju bivših 360 čhv, ident. s dijelom kčbr.2912/9, k.o. iste, a po novom čestica istog 
gruntovnog broja ukupne površine 2256 m2, ident. s novima kčbr. 2912/13, k.o. iste, 
promjene prema Rješenju Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Čakovcu broj: 
Z-2048/2011 od 31.03.2011.) 

Odobrava se prodaja zemljišta na području Gospodarske zone Martane Zapad, 
gospodarska namjena – proizvodna, pretežito zanatska „I 2“, upisanog u: 
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zk.ul.br.6034, k.o. Čakovec - čest.br.1141/476/1/B/3, oranica, površine 203 čhv, (729 
m2), ident. s kčbr.2908/13, k.o. iste,-čest.br.1141/476/1/B/4, oranica, površine 5 čhv, (18  
m2), ident. s kčbr.2908/14, k.o. iste, zk.ul.br.6033, k.o. Čakovec -
čest.br.1142/476/1/B/22/2, površine 2.256 m2, ident. s kčbr. 2912/13, k.o. iste,  
zk.ul.br.6498, k.o. Čakovec, -čest.br.1135/1/1/1/1/10/2, površine 4 m2, ident. s 
kčbr.4125/53, k.o. iste površine iste -čest.br.1135/1/1/1/1/14/1/1, površine 60 m2, ident. s 
kčbr.4125/27, k.o. iste površine iste -čest.br.1135/1/1/1/1/15/1/1, površine 39 m2, ident. s 
kčbr.4125/10, k.o. iste površine iste-čest.br.1135/1/1/1/1/23/2, površine 14 m2, ident. s 
kčbr.4125/51, k.o. iste površine iste-čest.br.1135/1/1/1/1/8/2/1, površine 247 m2, ident. s 
kčbr.4125/28, k.o. iste površine iste -čest.br.1135/1/1/1/1/9/1/1, površine 288 m2, ident. s 
kčbr.4125/19, k.o. iste površine iste-čest.br.1142/476/1/B/23, površine 5 m2, ident. s 
kčbr.2920/31, k.o. iste površine iste, zk.ul.br.7349, k.o. Čakovec, -
čest.br.1135/1/1/1/1/11/1/2/1, površine 51 m2, ident. s kčbr.4125/34, k.o. iste površine 
iste zk.ul.br.6034, k.o. Čakovec, -čest.br.1141/476/1/B/1/1, površine 639 m2, ident. s 
kčbr.2908/1, k.o. iste površine iste, zk.ul.br.7349, k.o. Čakovec, -čest.br.1135/1/1/1/1/35, 
cesta, površine 324 čhv, (1.166 m2), ident. s kčbr.4125/35, k.o. iste, u površini od cca 
1075 m2 ukupno 5425 m2, s obzirom na veličinu, položaj i jedinstvenu namjenu 
zemljišta, sve se čestice prodaju u paketu, istovremeno i zajedno kao jedna čestica 
ukupne površine 5425 m2, usmenom javnom dražbom na licu mjesta po početnoj cijeni 
od 27-€/m2 (plativo u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan 
održavanja javne dražbe), s rokom plaćanja 8 dana od održavanja javne dražbe i 
jamčevinom 30 % od ukupne početne cijene paketa čestica. 

Kupoprodaja i preuzimanje zemljišta iz članka 1. ove Odluke, obaviti će se 
prema raspoloživim grafičkim podacima s oznakom granica i postojećem 
zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe, bez 
posebnog iskolčenja i utvrđivanja novih granica – međa. Kupac o svom trošku vrši 
cijepanje zemljišta upisanog u zk.ul.br.7349, k.o. Čakovec, čest.br.1135/1/1/1/1/35, 
površine 324 čhv, (1.166 m2), ident. s kčbr.4125/35, k.o. iste, radi odvajanja površine od 
cca 1075 m2 koju kupuje i sve druge potrebne radnje, utvrđivanje međa i iskolčenje, a 
nakon što se izvrši cijepanje i utvrdi točna površina napravio bi se okončani obračun i 
eventualna doplata više kupljenog odnosno povrat novca za manje kupljenu površinu 
zemljišta uz prijenos vlasništva zemljišta u zemljišnim knjigama na kupca. U cijeni je 
sadržana samo vrijednost zemljišta. Zemljište se kupuje po načelu „viđeno – 
kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne 
nedostatke. 

Grad Čakovec prihvaća darovanje zemljišta od TMT d.o.o. Čakovec, Kalnička 
b.b., Čakovec, upisanog u zk.ul.br.6098, k.o. Čakovec, -čest.br.1135/1/1/1/1/6/2/2/2, 
površine 20 m2, (ident. s kčbr.4125/59, k.o. iste), površine iste, za potrebe servisnog 
puta uz sjevernu stranu južne obilaznice Čakovca, uz obvezu darovatelja na brisanje 
tereta broj Z-109/2005 od 10.01.2005. ili pribavljanje i predaju brisovnog očitovanja 
Gradu Čakovcu u roku od 15 dana od primitka ove Odluke. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik na sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina s 
najpovoljnijim ponuđačem te Ugovora o darovanju nekretnina s  TMT d.o.o. Čakovec, 
Kalnička b.b., Čakovec. 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena jednoglasno. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća najavio je svečanu sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca, 
27. svibnja 2011., u 10.00 sati, u Centru za kulturu Čakovec. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu u 15.36 sati. 
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Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca najavio je sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. 
 
KLASA: 021-05/11-01/86 
URBROJ: 2109/2-02-11-09 
Čakovec, 05. svibanj 2011. 

 
 
     PROČELNIK                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

      mr. sc. prava Dragica Kemeter       Gordan Vrbanec, ing. el. 


