
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 23. veljače 2012.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati  

  
 Sjednicu je s Pozivom KLASE:021-05/12-01/34, URBROJ:2109/02-01-12-01, od 16. 
veljače 2012., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je 
da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Ljubice Pavčec. Prisutni su: gradonačelnik Branko 
Šalamon, zamjenik gradonačelnika Veselin Biševac, mag. ing. elektrotehnike, zamjenik 
gradonačelnika Zoran Vidović, prist. oec. Sjednici su prisustvovali pročelnici upravnih tijela 
Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. - 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, univ. spec. oec. - pročelnica 
Upravnog odjela za financiranje, Antun Gjerapić, mag. ing. aedif. - pročelnik Upravnog odjela 
za komunalno gospodarstvo, Marijana Pal, mag. oec. – voditelj Službe za unutarnju reviziju, 
Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i 
Ivica Pongrac, univ. spec. oec. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo. 
 

Sjednici su bili prisutni i ravnatelji gradskih ustanova: Sonja Kuhanec, ravnateljica 
Dječjeg vrtića Čakovec, Blaženka Juričić (računovodstvo Dječjeg vrtića Čakovec), Ljiljana 
Križan, dipl. knjižničar – ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Ladislav Varga, prof. 
– ravnatelj Centra za kulturu Čakovec, Božica Telebuh (računovodstvo Centra za kulturu 
Čakovec), Vera Rosić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, Željka Žganec Peras 
– računovodstvo Pučkog otvorenog učilišta i Ivan Krištofić, dipl. ing. – zapovjednik Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec. 

Sjednici su prisustvovali predstavnici Međimurskih voda d.o.o. Čakovec Sunčana 
Glavina Petričević, mag. oec. i Dario Ban, mag. ing. aedif., a bili su prisutni i članovi Savjeta 
mladih Grada Čakovca. 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 23 vijećnika te da 
Gradsko vijeće ima kvorum. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:  
1.  Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2.  Odgovore na vijećnička pitanja sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
3.  Izvješće o raspisivanju javnog nadmetanja za izradu urbanističko-arhitektonske  
studije užeg centra Grada Čakovca  
4. Završno izvješće o primjeni mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne  
rasvjete Grada Čakovca i prigradskih naselja 
5. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2011/2012.  
6. Izvješće o isplati naknade štete oštećenim poljoprivrednim proizvođačima uslijed  
elementarnih nepogoda u srpnju i kolovozu 2011. 

            7. Izvješća o financijskom stanju naplate parkiranja GKP „Čakom“ i Okončani  
            obračun koncesije dimnjačarskih poslova (01.01.– 31.12.2011.) 

8. Izvješće o preimenovanju Gradskih bazena u „Gradski bazeni Marija Ružić“ 
9. Izvješće o posjeti župana Općine Ptuj i ptujskih kurentov, Gradu Čakovcu  
10. Pisani obrazac prijave za aktualni sat 
11. Brošura o stipendijama Grada Čakovca 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 

- dopunu dnevnog reda na način da se iza točke 18. stavlja nova točka 19. koja 
glasi: „Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje tržišne 
vrijednosti zemljišta u stvarima manjeg značaja, zemljišta za koje je na 
temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine i 
visine naknade najma, zakupa, za osnivanje prava služnosti, prava građenja 
i za pravo puta“ 

- dopunu materijala uz točku 2. dnevnog reda: „Usvajanje izvješća o poslovanju 
gradskih ustanova u 2011.“ 

- Mišljenje Odbora za financije i proračun 
- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za statutarno pravna pitanja 
- Mišljenja Odbora za izbor i imenovanja  
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Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su vijećnici dobili Izvod iz zapisnika sa 

17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/11-01/186, URBROJ: 2109/2-02-11-09 
od 15. prosinca 2011. 

«Za» je glasovalo 23 vijećnika, 0  ih je bilo „protiv“, 0 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje dopunu dnevnog reda na način da 
se iza točke 18. stavlja nova točka 19. koja glasi: „Donošenje Rješenja o imenovanju 
Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta u stvarima manjeg značaja, 
zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu 
uporabu građevine i visine naknade najma, zakupa, za osnivanje prava služnosti, 
prava građenja i za pravo puta“ 

„Za“ je glasovalo 23 vijećnika, 0 ih je bilo „suzdržanih“ i 0 „protiv“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen prijedlog dopune 
dnevnog reda na način da se iza točke 18. stavlja nova točka 19. koja glasi: 
„Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti 
zemljišta u stvarima manjeg značaja, zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa 
utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine i visine naknade najma, zakupa, za 
osnivanje prava služnosti, prava građenja i za pravo puta“ 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Dnevni red sa 18. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca. 

„Za“ je glasovalo 23 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 2011.  
2. Usvajanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2011.  

a) Dječjeg vrtića Čakovec  
b) Knjižnice „Nikole Zrinski“ Čakovec  
c) Centra za kulturu Čakovec;   
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec; 
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2011.  

4. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2011.  

5. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2011.  

6. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada 
Čakovca za 2011.  

7. Usvajanje: 
a) Izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima  
naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2011.  
b) Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina 
na području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2011.  

8. Donošenje: 
a) Odluke o izmjeni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u 
predškolskim ustanovama  
b) Odluke o izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada 
Čakovca 

9. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec  
10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih 

škola na području Grada Čakovca  
11. Prethodna Suglasnost na: 

a) prijedlog Statuta Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec; 
b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje; 
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c) prijedlog Odluke o izmjenama Statuta II. osnovne škole Čakovec 
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu uprave Grada 

Čakovca  
13. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika  
14. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja 

i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u 
kojima Grad Čakovec ima udjele, odnosno dionice  

15. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na 
pristup informacijama  

16. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog 
suda u Čakovcu  

17. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca 

18. Donošenje Odluke o imenovanju Male scene „Vinko Lisjak“  
19. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta 

u stvarima manjeg značaja, zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa 
utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine i visine naknade najma, zakupa, za 
osnivanje prava služnosti, prava građenja i za pravo puta 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12.07 sati. 
 
Ivan Blažeka postavio je pitanje vezano uz proširenje kapaciteta pročistača kod 
zaobilaznice, te ga je zanimalo da li je moguće napraviti nešto da se uklone neugodni mirisi 
sa čakovečkog juga, koji dolaze s pročistača? 
 
Branko Šalamon je odgovorio da Međimurske vode moraju pristupiti proširenju kapaciteta 
pročistača i u tome su uzeli najjeftiniju varijantu. Iako je Grad Čakovec u donošenju odluka 
Međimurskih voda u manjini, tražiti će se da se ponovno razmotri pitanje primjene neke 
skuplje tehnologije koja bi ujedno uklonila emisiju neugodnih mirisa iz laguna pročistača na 
čakovečkom jugu.  
 
Stevo Tkalčec slušajući predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čakovec Stjepana 
Kovača, kao gosta emisije „Čakovečki kutak“, zainteresirao se za negativan nalaz revizije u 
Dječjem vrtiću Čakovec. Gdje su sankcije upravi i što je poduzeto? 
 
Stjepan Kovač kao predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čakovec, rekao je da stoji iza 
izjavljenih podataka, da su nepravilnosti uklonjene i uklanjaju se. S obzirom da je Dječji vrtić 
proračunski korisnik, ako mu se ne dostavljaju sredstva, ne može biti pozitivan, što je vezano 
i uz nalaz revizije. Problemi u Dječjem vrtiću Čakovec, rješavaju se. 
 
U vijećnici je trenutno 24 vijećnika. 
 
Renato Slaviček postavio je pitanje GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec zbog čega se na 
parkirnim automatima ne mogu koristiti kovanice te da li je točno da postoji spisak besplatnih 
parkirnih mjesta u Gradu Čakovcu? Također je pitao zbog čega u dobivenom Izvješću o 
postupku javne nabave za izradu urbanističko-arhitektonske studije užeg centra Grada 
Čakovca pišu odredbe koje nisu u suglasnosti s GUP-om Grada Čakovca, odnosno zanimalo 
ga je zašto se Izvješće razlikuje od odredaba GUP-a te jesu li za izradu te studije konzultirani 
stručnjaci pogotovo iz Udruge arhitekata? 
 
Branko Šalamon odgovorio je da će pitanje vezano uz Čakom biti proslijeđeno GKP 
„Čakom“ d.o.o. te će biti dostavljeno Gradskom vijeću u pisanom obliku, kao što će u 
pisanom obliku biti dostavljen i popis onih koji besplatno koriste parkirališta. Što se tiče 
Izvješća o studiji užeg centra Čakovca, rekao je da Udruženje arhitekata nije predviđeno kao 
nositelj tog posla jer je to i dulje i skuplje. Svi znaju za inicijative Grada Čakovca te nikakvog 
službenog pisanog upita od Udruženja arhitekata prema Gradu Čakovcu, nije bilo. Kad će se 
formirati komisija u kojoj će se konkretno razgovarati o tom poslu, uzeti će se u komisiju i 
netko iz Udruženja arhitekata. 
 
Marijan Reich postavio je pitanje u kojoj je fazi postupak dogovora oko izgradnje 
kanalizacije na području Dravskog bazena te ga je interesiralo hoće li se napraviti nekakav 
projekt infrastrukture za romski dio naselja u Kuršancu, a tamo se opet počinje sa tzv. 
„divljom gradnjom“.  
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Branko Šalamon je odgovorio da je materijal vezan uz kanalizacijski sustav Dravskog 
bazena trebao biti na današnjoj sjednici Gradskog vijeća, međutim, nije pristigao materijal 
vezan uz pretpristupne fondove iz kojih bi se financiralo 60% kanalizacije Dravskog bazena, 
a  40%  bi išlo uz zaduženje, najvjerojatnije Međimurskih voda. Što se tiče programa za 
izgradnju komunalne infrastrukture u romskom dijelu naselja Kuršanec, zbog nedostatka 
novčanih sredstava, Grad ih na žalost, nema, ali je za sredinu ožujka ove godine predviđen 
sastanak sa predstavnicima romske nacionalne manjine kako bi se utvrdile i njihove obveze 
te ponovila obveznost legalnog postupanja.  
 
Đuro Bel zainteresirao se za obim područja koje obuhvaća arhitektonska studija užeg centra 
Grada Čakovca. Isto ga je tako zanimalo koga se oslobađa od plaćanja stipendija, hoće li 
Grad Čakovec smanjiti komunalni doprinos (s obzirom da je smanjen i vodni doprinos), kako 
će se rasporediti dobit koja je prihod od naplate parkirališta te je pohvalio GKP „Čakom“ 
d.o.o. za čišćenje javnih površina nakon „Međimurskog fašnika“. 
 
Branko Šalamon odgovorio je da arhitektonska studija obuhvaća zonu u krugu: čakovečki 
park, Ulica M. hrvatske, Ulica V. Nazora te postojeći trg, a okolne zgrade svakako će se 
nastojati uklopiti u studiju. Što se tiče oslobođenja studenata od vraćanja stipendije, smatra 
da je vraćanje manje bitno. Bitno je da se završi studij. Komunalni doprinos je među 
najmanjima u RH, njegova sredstva više nisu dovoljna za svrhu za koju su namijenjena i 
Grad Čakovec ne planira smanjiti komunalni doprinos. Što se tiče dobiti od naplate 
parkirališta, ista će se rasporediti za udruge koje se nalaze u tzv. barakama GK, a koje su iz 
područja kulture kako bi se podmirili njihovi režijski troškovi.  
 
Veselin Biševac priključio se odgovoru vezanom uz vraćanje stipendija te je naveo da je isto 
regulirano Odlukom o stipendijama Grada Čakovca.  
 
Karolina Juzbašić postavila je pitanje da li se u Istarskom naselju u Čakovcu, može preseliti 
postojeći zeleni otok sa smećem s obzirom da je kraj njega dječje igralište. 
 
Branko Šalamon je predložio da se građani preko Gradskog kotara Istok obrate GKP 
„Čakom“ s prijedlogom za premještanje s time da u tom prijedlogu utvrde zajednički željenu 
novu lokaciju.  
 
Vedran Mikulić se nadovezao na upite vezane uz arhitektonsku studiju užeg centra Grada 
Čakovca te je postavio pitanje da li je potrebno za postupak javne nabave za odabir 
najpovoljnijeg ponuđača za izradu urbanističko-arhitektonske studije užeg centra grada 
Čakovca potrošiti cca 470 tisuća kuna s obzirom da su teška vremena, a investicija je 
neizvjesna.  
 
Branko Šalamon  je odgovorio da se prošli puta na Gradskom vijeću nitko nije očitovao sa 
da ili sa ne, nego je rasprava krenula u smjeru kako će taj uži centar izgledati. Napomenuo je 
da je postojeća zgrada Uprave Grada Čakovca sve veći trošak i da je u sve lošijem stanju te 
smatra potrebnim da se pokrenu postupci u smislu predočenog izvješća. Uz to, izvođači 
radova žele nove poslove jer 300-tinjak ljudi može ostati bez posla. Za sada je ulog Grada 
Čakovca zemljište, komunalni doprinos, pravo građenja, ali i cijena projekta predviđena 
predočenim izvješćem. 
 
Romano Bogdan naveo je da svaki grad ima prepoznatljive točke pa bi tako u Čakovcu to 
bili Stari grad u parku, zgrada Sindikata, orao ispred Centra za kulturu, stara agacija u 
središtu čakovečkog parka. Što se tiče stare agacije, sve je u lošijem stanju pa je potrebno 
razmišljati kako je zaštititi, očuvati, konzervirati, jer ćemo ostati bez nje.  
 
Branko Šalamon je odgovorio da je Grad Čakovec prije nekoliko godina pokušao zaštititi 
staru agaciju dizanjem na podlogu, ali su to konzervatori zabranili. Sada se razmišlja o studiji 
parka pa će se kod toga nastojati razmišljati i o staroj agaciji.   
 
Željko Jakopec postavio je pitanje vezano uz projekt Generation next at work, navodeći da 
je na prošloj sjednici bilo govora o tome da je u postupku odabrana najskuplja ponuda, ali 
najkvalitetnija pa ga je zanimalo da li će i kratki promotivni film opet dobiti na snimanje 
najskuplji ponuđač „Dvije lije“. Zamolio je pisani odgovor. Isto je tako pitao hoće li Grad 
Čakovec financijski pomoći Filipu Udeu s obzirom da ide na Olimpijske igre? S obzirom da je 
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pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo prestao raditi u Upravi Grada Čakovca, zašto 
nije dostavljeno nekakvo izvješće o završetku njegovog rada? 
 
Branko Šalamon je odgovorio da će dobiti pisani odgovor, ali da su „Dvije lije“ sigurno 
najkvalitetnije. Grad Čakovec će financijski pomoći Filipu Udeu u skladu s mogućnostima. 
Što se tiče rada pročelnika Nenada Hranilovića, njegov rad preuzeli su viša savjetnica za 
gospodarstvo, njezin novi pročelnik te zamjenik gradonačelnika pa kad će se davati izvješća 
o radu vezana uz gospodarstvo, u tome će se naći i rad dosadašnjeg pročelnika Hranilovića.  
 
Andrej Pal postavio je pitanje vezano uz oborinske vode koje se za vrijeme jačih kiša 
slijevaju u podrume stanovnika čakovečkog juga pa ga je zanimalo da li su se odvodi 
sanirali? Ujedno je postavio pitanje o ponašanju naših sugrađana tijekom proteklih „snježnih 
radosti“ odnosno da li je nekome bila upućena kazna za nečišćenje snijega?  
 
Branko Šalamon odgovorio je da je područje sanacije od oborinskih voda na zemljištu koje 
je u privatnom vlasništvu, te da se na taj dio ne može pristupiti, a što se tiče građana, mnogi 
su čistili snijeg. Veći problemi bili su oko stambenih zgrada.  
 
Ivica Pongrac priključio se odgovoru vezanom uz nedavno čišćenje snijega koje je uspješno 
obavljeno unatoč tome što zbog niskih temperatura sol nije djelovala. Naveo je da se uvijek 
prvo čiste tzv. „prioritetne zone“ (pristup bolnici, policiji, sudu…). Izrečeno je oko 300 
opomena građanima koji nisu očistili snijeg ispred svojih kuća. Kazne nisu izrečene. 
Zaprimljeno je svega 10-tak primjedbi na koje se odmah urgiralo, a priskakalo se u pomoć i 
starijim domaćinstvima.  
 
U 13.09 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
U vijećnici je trenutno 23 vijećnika. 
 
Točka 1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 
2011. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Renato Slaviček, Veselin Biševac, Željko 
Jakopec, Kristijan Babić, Karolina Juzbašić 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca 

za 2011. i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011. 
 

„Za“ je glasovalo 17  vijećnika, 2  ih je glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Godišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011., donesena većinom glasova 
te je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011. usvojen 
većinom glasova. 

 
Točka 2.  Usvajanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2011. 
a) Dječjeg vrtića Čakovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Kristijan Babić, Branko Šalamon, Stjepan Kovač, Đuro Bel, Stevo 
Tkalčec, Željko Jakopec,  Gordan Vrbanec   
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Izvještaj o ostvarenju plana i programa rada i financijskog poslovanja za 2011., 

te Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Čakovec za razdoblje od 01. 
siječnja do 31. prosinca 2011., usvojen na 196. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Čakovec, održanoj 20. veljače 2012.  
 

„Za“ je glasovalo 17  vijećnika, 3  ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Izvještaj o ostvarenju plana i 
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programa rada i financijskog poslovanja za 2011., te Izvještaj o financijskom 
poslovanju Dječjeg vrtića Čakovec za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011., 
usvojen na 196. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čakovec, održanoj 20. veljače 
2012. usvojeni većinom glasova. 
 
b) Knjižnice „Nikole Zrinski“ Čakovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon, Gordan Vrbanec 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Izvješće o radu i financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 

2011. usvojeno na 6. sjednici Upravnog vijeća Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, 
Odlukom URBROJ: 43-1/12, 17. veljače 2012.  
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o radu i financijskom poslovanju 
Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2011., usvojeno na 6. sjednici Upravnog vijeća 
Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Odlukom URBROJ: 43-1/12, 17. veljače 2012. , 
usvojeno većinom glasova. 
 
c) Centra za kulturu Čakovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Gordan Vrbanec   
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

Izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu 
Čakovec za 2011., usvojene na 19. sjednici Upravnog vijeća Centra za kulturu 
Čakovec, 16. veljače 2012. 
 

„Za“ je glasovalo 23  vijećnika, 0  ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju 
Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2011., usvojeni na 19. sjednici 
Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec, 16. veljače 2012., usvojeni jednoglasno. 
 
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Kristijan Babić, Vera Rosić, Gordan Vrbanec, Stevo Tkalčec, Željka 
Žganec Peras  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Financijsko izvješće za 2011., Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, usvojeno na 

sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. veljače 2012. 
 
„Za“ je glasovalo 23  vijećnika, 0  ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Financijsko izvješće za 2011., Pučkog 
otvorenog učilišta Čakovec, usvojeno na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. veljače 
2012. , usvojeno jednoglasno. 

 
U vijećnici je trenutno prisutno 22 vijećnika. 
 
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Varga, Ivan Krištofić, Renato Slaviček 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
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Prethodnu Suglasnost na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne 

vatrogasne postrojbe Čakovec za 2011., koje je Upravno vijeće Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovec prihvatilo Odlukom KLASE: 214-01/12-01/12, URBROJ: 2109/2-03-
12-01, na svojoj 3. sjednici, održanoj 10. veljače 2012. 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0  ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna Suglasnost na Izvješće o 
radu i Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2011., koje je 
Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Čakovec prihvatilo Odlukom KLASE: 214-
01/12-01/12, URBROJ: 2109/2-03-12-01, na svojoj 3. sjednici, održanoj 10. veljače 2012 , 
dano jednoglasno. 
 
U vijećnici je trenutno prisutno 23 vijećnika. 
 
Točka 7.  Usvajanje: 
a) Izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima 
naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2011.  
b) Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina 
na području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2011.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Sunčana Glavina Petričević, 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o usvajanju Izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim 

i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2011. te Izvješća o 
prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području 
Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2011.  
 

„Za“ je glasovalo 23 vijećnika, 0  ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća 
„Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za 
razvoj od 01.01. do 31.12.2011. te Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za 
izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2011. , 
donesena jednoglasno. 
 
U vijećnici je trenutno prisutno 22 vijećnika. 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika 
od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 1. srpnja 

do 31. prosinca 2011. 
 

„Za“ je glasovalo 16  vijećnika, 4 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Polugodišnjeg 
izvješća o radu gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2011., donesena većinom 
glasova. 
 
U vijećnici je trenutno prisutno 23 vijećnika. 
 
Točka 4. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2011 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Antun Gjerapić 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 

Čakovca za 2011. 
 

„Za“ je glasovalo 23 vijećnika, 0  ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011 , usvojeno jednoglasno. 
 
Točka 5. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Grada Čakovca za 2011. 
 

„Za“ je glasovalo 23 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011, usvojeno 
jednoglasno. 
 
Točka 6. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 
Grada Čakovca za 2011. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada 

Čakovca za 2011. 
 

„Za“ je glasovalo 23  vijećnika, 0  ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Plana gradnje 
komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2011., usvojeno jednoglasno. 
 
Točka 8. Donošenje: 
a) Odluke o izmjeni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u 
predškolskim ustanovama  
b) Odluke o izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada 
Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Kovač, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o izmjeni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja 

Grada u predškolskim ustanovama i  
Odluku o izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada 

Čakovca 
 

„Za“ je glasovalo 23 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka o izmjeni Odluke o načinu 
sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama i Odluka o 
izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca, donesene 
jednoglasno. 
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U vijećnici je trenutno prisutno 22 vijećnika. 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec  

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

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju ravnatelja 
Centra za kulturu Čakovec, donesena jednoglasno. 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora 
osnovnih škola na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

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

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 izmjeni Odluke o 
imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca, 
donesena jednoglasno. 
 
Točka 11. Prethodna Suglasnost na: 
a) prijedlog Statuta Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec; 
b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje; 
c) prijedlog Odluke o izmjenama Statuta II. osnovne škole Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

Prethodnu Suglasnost na: 
a) prijedlog Statuta Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec; 
b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje; 
c) prijedlog Odluke o izmjenama Statuta II. osnovne škole Čakovec 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost, dana  
jednoglasno. 
 
Točka 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu uprave 
Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon, Gordan Vrbanec, Đuro Bel 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca 

 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 1 je bio „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o ustrojstvu uprave Grada Čakovca, donesena većinom glasova. 
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U vijećnici je trenutno prisutan 21 vijećnik. 
 
Točka 13. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Davor Bratković, Dragica Kemeter, Renato 
Slaviček, Željko Jakopec, Andrej Pal 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika 

 
„Za“ je glasovalo 16  vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 5 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o koeficijentima za obračun 
plaće službenika, donesena većinom glasova. 
 
Točka 14. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog 
natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih 
društava u kojima Grad Čakovec ima udjele, odnosno dionice 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i 

uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u 
kojima Grad Čakovec ima udjele, odnosno dionice 
 

„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o stavljanju van snage Odluke o 
načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih 
odbora trgovačkih društava u kojima Grad Čakovec ima udjele, odnosno dionice, 
donesena jednoglasno. 
 
Točka 15. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju 
prava na pristup informacijama 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup 

informacijama 
 

„Za“ je glasovao 21  vijećnik, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi 
Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama, donesena jednoglasno. 
 
Točka 16. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike 
Općinskog suda u Čakovcu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Dragutin Bajsić 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u 

Čakovcu 
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„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o utvrđivanju prijedloga 
kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Čakovcu, donesena jednoglasno. 
 
Točka 17. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije 
ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 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 Odluke o izboru najpovoljnije ponude za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca 
 

„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 
području Grada Čakovca, donesena jednoglasno. 
 
Točka 18. Donošenje Odluke o imenovanju Male scene „Vinko Lisjak“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Andrej Pal, Branko Šalamon   
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o imenovanju Male scene „Vinko Lisjak“ 

 
„Za“ je glasovao 21 vijećnik, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 su bila „suzdržana“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju Male scene „Vinko 
Lisjak“, donesena jednoglasno. 
 
Točka 19. Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta 
u stvarima manjeg značaja, zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno 
da služi za redovitu uporabu građevine i visine naknade najma, zakupa, za osnivanje 
prava služnosti, prava građenja i za pravo puta 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta u 

stvarima manjeg značaja, zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno 
da služi za redovitu uporabu građevine i visine naknade najma, zakupa, za osnivanje 
prava služnosti, prava građenja i za pravo puta 
 

„Za“ je glasovalo 20 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o imenovanju Komisije za 
utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta u stvarima manjeg značaja, zemljišta za koje je 
na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine i visine 
naknade najma, zakupa, za osnivanje prava služnosti, prava građenja i za pravo puta, 
doneseno većinom glasova. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 15.24 sati.  
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Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca najavio je sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. 
 
KLASA: 021-05/12-01/34 
URBROJ: 2109/2-02-12-11 
Čakovec, 23. veljače 2012. 

 
 
       PROČELNIK                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

      mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.     Gordan Vrbanec, ing. el. 


