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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 17. travnja 2013.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

  
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/13-01/98, URBROJ: 2109/2-02-13-01, od 15. 
travnja 2013., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je 
da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim Renata Slavičeka, Steve Tkalčeca, Andreja Pala, 
Davora Bratkovića, Maria Medveda, Jurice Horvata koji su opravdali svoj izostanak te 
vijećnika Damira Mesarova. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, 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, Marijana 
Pal, univ. spec. oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju, Velimir Kramarić, mag. ing. 
arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. 
i urb. – pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o 
gradnji, Dražen Barić, mag. ing. traff. – privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo i mr.sc. Slobodan Veinović – pročelnik Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti. 

Sjednici je bio prisutna direktorica GKP Čakom-a Snježana Tkalčec Avirović.  
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija i 

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

Gradsko vijeće ima kvorum. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili:  

1. Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća 
2. Izvješće o odobrenim sredstvima Ministarstva kulture RH 
3. Izvješće o pokretanju izrade Strategije razvoja Grada Čakovca 
4. Izvješće o spremnim projektima za financiranje iz fondova EU 
5. Izvješće o nominaciji projekta „Generation Next at Work“ 
6. Izvješće o sanaciji opasnih mjesta na području Grada Čakovca (semafori) 
7. Izvješće o sunčanim elektranama 
8. Izvještaj o Biblioteci „Insula“ 
9. Pisani obrazac prijave za aktualni sat  

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 

- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Mišljenja Odbora za statutarno-pravna pitanja 
- Dopunu materijala uz točku 6. dnevnog reda 
- Zamjenu materijala uz točku 4. dnevnog reda 
- Informaciju vezanu uz stupanje na snagu Državnih pedagoških standarda 

predškolskog odgoja i naobrazbe 
 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su vijećnici dobili Izvod iz zapisnika sa 
26. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.  

 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE: 021-05/13-01/68, URBROJ: 2109/2-02-13-07 od  
21. ožujka 2013. 
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«Za» su glasovali svi vijećnici, 0 ih je bilo „protiv“, 0 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika s 26. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.   

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Dnevni red sa 27. sjednice Gradskog 

vijeća Grada Čakovca. 
 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 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. Donošenje Odluke o:  
a) izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca  
b) izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013.  

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:  
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca  

za 2013. 
b) Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2013. 
c) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2013. 

3. Donošenje Odluke o sufinanciranju izgradnje oporabilišta otpada Totovec – I. faza 
4. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca  
5. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune DPU „Mihovljan – Športska“ 
6. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta na Vojnim vrtovima Sjever u Čakovcu 
7. Davanje Suglasnosti na kalkulaciju za izgradnju stambene zgrade Martane 

Čakovec – Gradska poticajna stanogradnja za 2013.  
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:11 sati. 
 
Kristijan Babić postavio je dva pitanja: 
Prvo: Vezano uz izvješće o sanaciji opasnih mjesta na području Grada Čakovca, do kud je 
došla sanacija opasnog mjesta južnog dijela Čakovca i u kojem smjeru se to kreće? 
Drugo: Vezano uz Izvješće o pokretanju Strategije razvoja Grada Čakovca da li će rad na 
Strategiji uključivati širi krug ljudi?   
 
Branko Šalamon odgovorio je:  
Na prvo pitanje: Sanacija opasnih mjesta u južnom dijelu Čakovca bila je na javnoj raspravi, 
nakon toga to mora biti uključeno u studiju. 
Na drugo pitanje: Strategija se dopunjuje svake 4 godine. Određeni ljudi će dobiti poziv da se 
uključe svojim prijedlozima.  
 
Stjepan Vranović postavio je pitanje vezano uz sanaciju prometnice u Radničkoj ulicu u 
Savskoj Vesi. Radove je izvodio Kabel mont. Napravljena je vrlo loša sanacija. Predlaže se 
stručnim službama Grada Čakovca da izvrše pregled.  
 
Branko Šalamon odgovorio je da je investitor dužan dovesti cestu u prvotno stanje. 
Prekontrolirat će se prometnica.  
 
Roman Bogdan nadovezao se na pitanje vijećnika Babića vezano uz izradu Strategije. Nisu 
spomenuti dijelovi vezani za kulturu i sport. Da li se planira napraviti posebna kulturna 
strategija? 
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Branko Šalamon napomenuo je Grad ima strategiju u kulturi i sportu. Što se tiče izrade 
Strategije razvoja Grada Čakovca, rad na njoj sigurno će trajati 6 – 8 mjeseci.  
 
Josip Varga nadovezao se na pitanje vijećnika Vranovića. Grad je uložio milijun kuna u 
sanaciju prometnica. Prometnica u Mačkovcu je stara 5 godina i već ima 48 zakrpa. Asfalt se 
prekopava jer se izvođači naknadno priključuju na infrastrukturu uz suglasnost gradske 
uprave. Trebalo bi se priključivati na način da se ne uništava gradska imovina.  
 
Sjednici se priključio vijećnik Damir Mesarov pa je prisutno 19 vijećnika. 
 
Branko Šalamon prihvaća kritiku i navodi da je potrebno više kontrole. 
 
Zlata Zorko postavila je dva pitanja: 
1. Da li se plaća produženi boravak u školama s obzirom da nisu isplaćene plaće djelatnika, 
a škole su iscrpile sva sredstva?  
Drugo: Da li se uredila zelena površina u Gajevoj ulici u Čakovcu? 
 
Branko Šalamon odgovorio je: 
Na prvo pitanje: Od Nove Godine produženi boravak se redovito plaća. 
Na drugo pitanje: U Gajevoj ulici nema dovoljno parkirališta pa ljudi parkiraju na zelenim 
površinama. Razgovarat će se sa gradskim kotarom.  
 
Karolina Juzbašić zahvalila se za postavljene klupice na južnoj obilaznici.  
 
Đuro Bel postavio je četiri pitanja: 
1. Kada se planira sanacija nadvožnjaka s obzirom da je oštećen? 
2. S obzirom da se planira nova poticajna stanogradnja u Martanama da li su prodani svi 
stanovi iz dosadašnje poticajne stanogradnje u Martanama? 
3. Dosadašnji Strateški plan gospodarskog razvoja nije donio željene rezultate. Hoće li ovaj 
plan biti bolji? 
4. Što se poduzima po pitanju neugodnih mirisa na jugu Čakovca koji dolaze sa svinjogojske 
farme? 
Zatim je pohvalio biblioteku Insula te Službu za provođenje dokumenta prostornog uređenja i 
izdavanje akata o gradnju Grada Čakovca za legalizaciju objekata.  
 
Branko Šalamon: 
Na prvo pitanje: U toku su pregovori za sufinanciranje nadvožnjaka sa Hrvatski cestama. 
Na drugo pitanje: Samo jedan stan nije prodan. Taj je iznajmljen.  
Na treće pitanje: Strategija će biti napravljena da se gospodarstvo može razvijati. Ona daje 
okvire razvoja.  
Na četvrto pitanje: U nekoliko navrata se razgovaralo sa vlasnicima farme i onima koje ona 
zagađuje. Tražimo rješenje o zbrinjavanju mulja i tražimo rješenje kojima će se umanjiti 
širenje smrada. Razmišlja se o time da se farma preseli.  
  
Željko Jakopec naveo da je su strategiju razvoja imala neka ministarstva, ali da nisu bile 
previše korisne. Lijepo ih je imati, ali da li proizvode adekvatna djela?  
 
 
U 12:45 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
 
U vijećnici je prisutno 19 vijećnika.  
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Točka 1.a Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca 
Točka 3. Donošenje Odluke o sufinanciranju izgradnje oporabilišta otpada Totovec – I. 
etapa 
Rasprava je spojena za točku 1. a, b i 3. 
 
Raspravu za sve tri točke otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi za sve tri točke sudjelovali su: Branko Šalamon, Đuro Bel, Kristijan Babić, Željko 
Jakopec, direktorica GKP „Čakom“ d.o.o., Snježana Tkalčec Avirović, Kristijan Babić, Marijan 
Reich. 
 
Vijećnik Vedran Mikulić je izašao. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Proračuna Grada Čakovca. 
 

„Za“ je glasovalo 14 vijećnika,  0 ih je glasovalo „protiv“, 4 je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Proračuna Grada Čakovca, donesena većinom glasova. 

 
 
 
Točka 1.b Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Čakovca za 2013.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke 
o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca. 

 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 4 je bilo „suzdržanih“ pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Čakovca, donesena većinom glasova. 

 
 

Točka 2.a Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca  za 2013. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca  za 
2013. 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 2 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 
2013., donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 2.b Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih 
vodnih građevina Grada Čakovca za 2013. 
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Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2013. 

 
„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2013., donesena 
većinom glasova.  
 
 
Točka 2.c Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu 
Grada Čakovca za 2013. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2013. 

 
„Za“je glasovalo 16  vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2013., donesena većinom 
glasova. 
 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o sufinanciranju izgradnje oporabilišta otpada Totovec – I. 
etapa 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o sufinanciranju 
izgradnje oporabilišta otpada Totovec – I. etapa. 
 

„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 ih je glasovala „protiv“, 2 ih je bilo „suzdržano“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o sufinanciranju izgradnje 
oporabilišta Totovec – I. etapa, donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 4. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada 
Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. Branko Šalamon, Marijan Reich, Đuro Bel. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Statutarne Odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca. 
 

„Za“ su glasovali svi vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Statutarna Odluka o izmjenama i 
dopunama Statuta Grada Čakovca, donesena jednoglasno.  
 
 
 



6 
 

Točka 5. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune DPU „Mihovljan – Športska“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
Vijećnik Josip Varga napustio je sjednicu pa je prisutno 17 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izradi izmjene i 
dopune DPU „Mihovljan – Športska“ 
 

„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi izmjene i dopune DPU 
„Mihovljan – Športska“, donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta na Vojnim vrtovima Sjever u Čakovcu 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prodaji 
zemljišta na Vojnim vrtovima Sjever u Čakovcu 

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bila „suzdržana“ 

pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prodaji zemljišta na Vojnim 
vrtovima Sjever u Čakovcu, donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 7. Davanje Suglasnosti na kalkulaciju za izgradnju stambene zgrade Martane 
Čakovec – Gradska poticajna stanogradnja za 2013. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Kristijan Babić, Branko Šalamon. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Suglasnosti na 
kalkulaciju za izgradnju stambene zgrade Martane Čakovec – Gradska poticajna 
stanogradnja za 2013. 
 

„Za“su glasovali svi vijećnici, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na kalkulaciju za izgradnju 
stambene zgrade Martane Čakovec – Gradska poticajna stanogradnja za 2013., dana 
jednoglasno. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca zaključio je sjednicu u 13:28 sati.  
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KLASA: 021-05/13-01/98 
URBROJ: 2109/2-02-13-07 
Čakovec, 17. travanj 2013. 

 
 
          PROČELNIK                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

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


