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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
s 07. sjednice Gradskog vijeća održane 27.  svibnja 2010.  

u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati  
  
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/10-01/123, URBROJ: 2109/02-10-04-01, od 
20. svibnja 2010., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao 
je da su sjednici nazočni svi vijećnici. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenici 
gradonačelnika Veselin Biševac i Zoran Vidović te svi pročelnici upravnih odjela 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, Antun Gjerapić, mag. ing. aedif., pročelnik Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo, Lidija Jaklin, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za 
financiranje, Slobodan Veinović, mag. politologije, pročelnik Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti, Marijana Pal, mag. oec., unutarnji revizor, Ivica Pongrac, bacc. ing. sigurnosti i 
zaštite, pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo te Nenad Hranilović, mag. oec., 
pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo. 
 Sjednici su bili prisutni i direktorica Razvojne agencije Grada Čakovca ČakRA d.o.o., 
Miodrag Novosel – direktor GP „Ekom“ d.o.o., Snježana Avirović, mag. iur. - direktorica GKP 
„Čakom“ d.o.o. i Andrej Gregorec – direktor GP „Stanorad“ d.o.o. 
 Sjednici su bili prisutni i predstavnici Dječjeg foruma Grada Čakovca sa voditeljicom 
Zdenkom Novak.  
   

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 25 vijećnika, te da 
Gradsko vijeće ima kvorum. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija.  

  
  Napominje da su vijećnici dobili Izvod iz zapisnika s 06. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Čakovca.  
  
   Predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 06. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASE:  021-05/10-01/61, URBROJ: 2109/2-02-10-9 od 
11. ožujka 2010. s time da se umjesto riječi „uredski materijal“ u pitanje vijećnika Bela na 
aktualnom satu upišu riječi: „uredski namještaj“. 

 
«Za» su glasovali svi vijećnici, pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod 

iz zapisnika s 06. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca usvojen jednoglasno,  
 
 Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici primili na stol: 
 
- materijal uz točku novu točku 8 „Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika“ 
- Izmjenu materijala uz točku 3. Dnevnog reda 
- Izmjenu materijala uz točku 9. Dnevnog reda 
- Mišljenja Odbora za financije i proračun 
- Mišljenja Odbora za društvene djelatnosti 
- Program održavanja Dana Grada Čakovca 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje predloženu dopunu Dnevnog reda na 
način da se iza točke 7. stavlja nova točka 8. „Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun 
plaće službenika“, a točke od 8. do 16. postaju točke od 9. do 17. 

 
„Za“ su glasovali svi vijećnici pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je dopuna 

Dnevnog reda usvojena jednoglasno.  
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Đure Bela da se na kraj 
dnevnog reda 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca stavi točka: „Razno“. 
 

„Za“ je glasovalo 7 vijećnika, 0  ih je bilo „suzdržanih“ i 18 „protiv“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova odbijen prijedlog vijećnika Đure Bela. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje Dnevni red 7. sjednice Gradskog vijeća 

Grada Čakovca.  
 

„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0  ih je bilo „suzdržanih“ i 7 „protiv“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen sljedeći:  

 
D N E V N I    R E D 

 
1. Donošenje Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente Grada   

      Čakovca  
2. Donošenje Odluke o dodjeli potpore obrtnicima s područja Grada Čakovca  
3. Davanje Suglasnosti za zaduženje te donošenje Odluke o nabavi GKP „Čakom“ d.o.o.  
4. Davanje Suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Statuta (materijal u prilogu): 

a) Dječjeg vrtića Čakovec, 
b) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, 
c) Centra za kulturu Čakovec, 
d) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. 

5. Davanje Suglasnosti na Statut II. Osnovne škole Čakovec  
6. Donošenje Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca  
7. Donošenje Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika Grada Čakovca  
8. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika  
9. Donošenje Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih 

društava i ravnatelja ustanova Grada Čakovca  
10. Donošenje Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima  
11. Donošenje Odluke o kandidaturi za člana Nadzornog odbora  

a) „Hidrogradnje“ d.o.o. Čakovec 
b) „Međimurje plina“ d.o.o. Čakovec  

12. Donošenje Odluke o prikupljanju komunalnog otpada i korištenju odlagališta u Totovcu  
a) Općina Selnica 
b) Općina Vratišinec 

13. Donošenje Odluka o najpovoljnijim ponuđačima za zakup i prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu  RH  

14. Donošenje Odluka o imenovanju i promjeni naziva ulica (materijal u prilogu): 
15. Donošenje Odluke i usvajanje Izvješća:  

a) Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a Grada Čakovca  
u 2010.  

b) Izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2009.  
16. Donošenje Odluke   i usvajanje Izvješća: 

a) Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke    
eksplozije na području Grada Čakovca 

b) Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Čakovca za               
2009.  

17. Donošenje Odluka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti 
 
Učenici osnovnih škola su kao članovi Dječjeg foruma Grada Čakovca predstavili svoje 
aktivnosti u sklopu djelovanja Dječjeg foruma.  
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Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u  12.17 sati. 
 
Stjepan Kovač je postavio sljedeće pitanje:  
Koja je daljnja politika financiranja Grada prema trgovačkim društvima Grada Čakovca, 
posebno prema  Čakri d.o.o. Čakovec s obzirom na njen financijski izvještaj za 2009.? 
 
Gradonačelnik je odgovorio da je ove godine negativan rezultat poslovanja pokriven,  da je 
ove godine Grad Čakovec pokrio njihovo negativno poslovanje, a o njihovom daljnjem 
sufinanciranju donijeti će se adekvatne odluke. 
 
Karolina Juzbašić je postavila dva pitanja: 

a) Kako funkcionira održavanje reda i mira u parku, koja zaštitarska tvrtka provodi 
nadzor nad parkom i koliko to godišnje košta te kolika je godišnja šteta? O tome traži 
pisani odgovor.   

b) Kako je moguće riješiti novonastala kažnjavanja na nogostupima, da li postoji 
mogućnost da se samo s jedne strane ulice parkiraju vozila? 

 
Gradonačelnik je odgovorio: 

a) Red u parku održavaju gradske službe i policija. Nadzor nad parkom vrši tvrtka 
Alzass alarms d.o.o.  

b) Na području Grada ima dovoljno parkirnih mjesta, ali su nepravilno raspoređena. Na 
javnim površinama ispred kuća nije dozvoljeno parkiranje. Ugrožava se sloboda 
kretanja ljudi, ljudi u invalidskim kolicima. Nije dopušteno parkirati ni na zemljanim 
javnim površinama. Prometni redar je preuzeo određene poslove. Kažnjavanje je na 
žalost potrebno zbog nesavjesnih vozača i sve je više upita zašto ne kažnjavamo, a 
zašto kažnjavamo? Zelene površine građani, po provedenim anketama, ne daju 
pretvoriti u parkirne površine. Prostor se ne može toliko širiti da se za sve osigura 
parkiralište. Grad svoje površine ispred privatnih kuća ne mora pretvarati u 
parkirališna mjesta.  

 
Zlata Zorko je postavila sljedeće pitanje na koje je zamolila odgovor u pisanom obliku: 
Vezano uz sanaciju atletske staze kod III. osnovne škole, da li je izvršena primopredaja, da li 
izvođač ima licencu za vršenje te djelatnosti radi upitnosti kvalitete radova s obzirom da se 
na atletskoj stazi zadržava voda, raste trava, a ograda je porušena?  
 
Gradonačelnik je odgovorio da će se provjeriti sanacija staze, ali za nju je nadležna 
Međimurska županija koja mora izvršiti svoj dio obveze.  
 
Renato Slaviček:  
a) Dao je osvrt na dobiveni odgovor na vijećničko pitanje vezano uz parkiranje autobusa 
ispred Robne kuće Varteks te moli dodatni pisani odgovor uz napomenu da mu se kopira 
upozorenje, ako je ono izdano. 
b) Moli pisani odgovor o kronologiji donošenja DPU-a  u naselju Ivanovec (3 DPU-a). Zanima 
ga posebno DPU Zavrtna Ivanovec, s obzirom da taj plan nije bio inicijativa Mjesnog odbora 
Ivanovec, niti je bio na javnoj raspravi.  
c) Zanima ga procedura imenovanja ravnatelja u Osnovnoj školi Ivanovec te zašto je na tom 
sastanku školskog odbora bio gradonačelnik, ako se u tom školskom odboru nalaze 3 
predstavnika Grada Čakovca.  
 
Gradonačelnik je odgovorio: 
b) Svi planovi donijeti su po zakonskoj proceduri.  
c) Na različite načine pokušavaju se ispolitizirati određeni postupci. Na sjednici školskog 
odbora bio sam kao predstavnik osnivača. Možete uzeti svu dokumentaciju pa će se vidjeti 
procedura. Predlažem da pričekamo inspekcijski nalaz.  
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Marija Ružić je postavila dva pitanja  na koja moli pisani odgovor: 
a)  Prvo je vezano uz Zaključak KLASE: 021-05/10-01/75 od 29. travnja 2010. objavljen u 
Službenom glasniku Grada Čakovca 3/10, uz obrazloženje vezano uz točku 3 te je zanima 
zašto se neće vratiti uplaćena jamčevina, koliko je zemljišta prodano, zašto su se cijepale 
čestice, kolika je postignuta cijena vezana uz to zemljište te kolika je stvarna površina 
prodanog zemljišta, koliko je ponuđena cijena na prvoj, a koliko na drugoj prodaji? Potom je 
konstatirala da bi zemlju ipak trebalo prodavati u krajnjoj nuždi.  
b) Hoćemo li prodati hobby prostore, što je poduzeto s obzirom da su nam ostale 2 
podrumske prostorije, a pod današnjom 17. točkom dnevnog reda, mi kupujemo hobby 
prostore?!  
c) Konstatirala je da stanari Uske ulice u Čakovcu, mole prijem kod pročelnika Šipoša.  
 
Gradonačelnik je odgovorio: 
c) Stanari u Uskoj ulici u Čakovcu žele dobiti  u vlasništvo zemljište koje je gradsko.  
 
Josip Varga je postavio sljedeće pitanje: 
Hoće li Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture biti u potpunosti 
ostvaren, a ako ne, što ćete iz njega izbaciti? 
 
Gradonačelnik je odgovorio da se Program neće moći u potpunosti ostvariti i da će veliki dio 
planiranoga biti zaustavljen.   
 
Stjepan Vranović osvrnuo se na dobiveni odgovor na vijećničko pitanje vezano uz Ulicu 
Josipa Kozarca u Čakovcu, te je opet postavio pitanje kada će to biti uređeno?   
 
Gradonačelnik je odgovorio da investitor nije Grad Čakovec, da se čeka završetak objekta 
te da se ne može točno odrediti kada će to biti.  
 
Željko Jakopec postavio je dva pitanja: 
a) direktoru Stanorada d.o.o. Čakovec: Da li je Vaš sin u GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec 
zaposlen na neodređeno vrijeme te koliko zaposlenika ima Stanorad i koliki broj službenih 
mobitela koriste? Koliki su troškovi obrazovanja?  
b) gradonačelniku: Tko sve može koristiti novi gradonačelnikov automobil, gdje je kupljen, po 
kojoj cijeni, kojom odlukom? 
 
Andrej Gregorec odgovorio je da je sin zaposlen u GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec na 
određeno vrijeme. Ukupno je zaposlena 21 osoba. Mobiteli su smanjeni s broja 7, na 4. 
Ostatak odgovora dati će u pisanom obliku.  
 
Gradonačelnik je odgovorio da je Ford kupljen na leasing, kao najjeftiniji, po natječaju, 
prilagođen je invalidnoj osobi, automatik je, na trajnom je korištenju gradonačelnika, ali mogu 
ga koristiti i ostali. Dosad je prešao 4300 km. Točan obračun leasinga možete dobiti. Za dva 
auta dali smo oko 200 tisuća kuna (jedan je zamjena staro za novo). U međuvremenu sam 
puna četiri mjeseca koristio svoj privatni automobil, bez naknade. 
 
Željko Jakopec je nastavio pitanje u smjeru tko još može koristiti službeni automobil u 
privatne svrhe? 
 
Gradonačelnik je odgovorio da nitko.  
 
Željko Jakopec je rekao da je zamjenik gradonačelnika Veselin Biševac viđen kako koristi 
službeni automobil u privatne svrhe. 
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Đuro Bel je postavio sljedeća pitanja: 
a) U kojoj fazi je rekonstrukcija onog dijela Časničkog doma koji se tiče prostora za knjižnicu 
s obzirom da objekt prokišnjava?   
b) Gdje se nalazi kulturni dom u Savskoj Vesi? 
c) Zašto izvješće Čakre koje smo dobili danas na stol, nije potpisano? 
d) kada će se izravnati hupseri u ulici T. Masaryka u Čakovcu? 
Uputio je čestitke za otvorenje suvenirnice u Čakovcu. 
 
Gradonačelnik je odgovorio: 
a)  Rekonstrukcija je izvršena sukladno raspoloživim sredstvima, sa svrhom zadržavanja 
matičnosti Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec.  
b)  Na održavanju zelenih površina u Savskoj Vesi nismo zaposlili osobu.  
c) To je bio prijedlog materijala, a sjednica Skupštine održana je jučer. Tom odgovoru 
pridružila se i Damira Vresk, dipl. iur., direktorica Čakre d.o.o. Čakovec. 
 
Vedran Mikulić: 
a) Dao je dva komentara: 
- kod izglasavanja Proračuna Grada Čakovca za 2010. izbacili smo nabavu vozila.  
- vezano uz školske odbore, neka građani sami zaključe. 
b) Postavio je sljedeće pitanje:  
- Kako se puni Proračun Grada Čakovca za 2010. te da li se ispunjavaju obveze prema 
dobavljačima? 
 
Gradonačelnik je odgovorio:   
a) na komentare:  
- na vaš prijedlog ukinuli smo u Proračunu stavku nabava vozila, a na moj prijedlog 

stavljena je stavka leasing 
- koliko članova iz svoje stranke imate u školskim odborima?  
b) na pitanje: 
- Proračun Grada Čakovca se slabo puni. Potezi Vlade RH kojim ukida porezne prihode 

smanjuju Proračun. U Međimursku županiju, temeljem te Odluke, doći će mjesečno oko 
200 tisuća kuna manje. Obveze dobavljačima ne ispunjavamo u željenom ritmu. Na 
sljedeću sjednicu Gradskog vijeća dobili ćete Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna 
Grada Čakovca za 2010.  

 
Gordan Vrbanec je napomenuo da je sljedeća sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca 21. 
srpnja 2010.  
 
Romano Bogdan je postavio sljedeća pitanja: 
a) Da li je Grad Čakovec mogao učiniti nešto, s obzirom da je radove izvodio ŽUC, da se 
nogostupi rekontruirani uz Svetojelensku cestu, ne podignu tako visoko, jer je sada prizemlje 
bolnice potonulo? 
b)  Da li je moguće na prilazima dječjim igralištima i ulazima u park postaviti više kantica i 
vrećica za pseće izmete 
c)  Hoće li Grad Čakovec u narednom periodu napraviti parkiralište u Čakovcu – kotar jug? 
 
Gradonačelnik je odgovorio: 
a) Nogostup uz Svetojensku cestu napravljen je kao svojevrsni obrambeni nasip od poplave. 
Više se neće podići nogostupi.  
b) Što se tiče pasa, potrebno je poštovati odluke Gradskog vijeća.  
c) Na žalost, nemamo novaca, a niti prostora. Zelene površine, građani po anketama, ne 
daju pretvarati u parkirališta. 
 
U 13.17 sati predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat. 
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Točka 1. Srednjoročni program korištenja spomeničke rente Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Marija Ružić, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje 
 
Srednjoročni program korištenja spomeničke rente Grada Čakovca 

 
„Za“ je glasovalo 25 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 

„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Srednjoročni program 
korištenja  spomeničke rente donesen jednoglasno. 
 
 
Točka 2. Odluka o dodjeli potpore obrtnicima na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Stevo Tkalčec, Željko Jakopec, Vedran Mikulić, 
Gordan Vrbanec, Branko Šalamon, Nenad Hranilović, Marija Ružić, Željko Jakopec, Karolina 
Juzbašić, Renato Slaviček (u ime kluba HSLS-a), Marijan Reich, Vedran Mikulić (u ime kluba 
vijećnika HDZ-a), Dragutin Vugrinec (u ime kluba HSS-a), Andrej Pal, Stjepan Kovač (u ime 
kluba vijećnika SDP-a), Đuro Bel 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeći Zaključak: 
 
Obvezuje se Upravni odjel za gospodarstvo da u suradnji sa Obrtničkom 

komorom u roku od 7 dana izradi kriterije za dodjelu sredstava obrtnicima i raspiše 
natječaj te da u cijeloj provedenoj proceduri izvijesti Gradsko vijeće na sljedećoj 
sjednici.   
 

„Za“ je glasovalo 24 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 1 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Zaključak donesen 
većinom glasova.   
 
 
Točka 3.  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Željko Jakopec, Snježana Tkalčec-Avirović, Stevo Tkalčec, Branko 
Šalamon, Andrej Pal, Marija Ružić, Stjepan Kovač 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Suglasnost za zaduženje GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec 
 
„Za“ je glasovalo 25 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 

„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost za zaduženje  
dana jednoglasno. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku o nabavi GKP „Čakom“ d.o.o. 
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„Za“ je glasovalo 25 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je  Odluka o nabavi GKP 
„Čakom“ d.o.o. jednoglasno. 
 
 
Točka 4. a 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića čakovec 

koju je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec donijelo na svojoj 172. sjednici održanoj  
09. travnja 2010.  

 
„Za“ je glasovalo 25 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“,0 ih je bilo 

„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na Odluku o 
izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića čakovec koju je Upravno vijeće Dječjeg 
vrtića Čakovec donijelo na svojoj 172. sjednici održanoj  09. travnja 2010. dana 
jednoglasno. 
 
Točka 4. b 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola 

Zrinski“ Čakovec koju je Upravno vijeće Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec donijelo 
na svojoj 6. sjednici održanoj 24. ožujka 2010. 

 
„Za“ je glasovalo 25 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 

„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na  Odluku o 
izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec koju je Upravno 
vijeće Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec donijelo na svojoj 6. sjednici održanoj 24. 
ožujka 2010. dana jednoglasno. 

 
Točka 4. c 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu 

Čakovec koju je Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec donijelo na svojoj 8. 
sjednici održanoj 16. travnja  2010. 
 
„Za“ je glasovalo 25 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na  Odluku o izmjenama i 
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dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec koju je  Upravno vijeće Centra za kulturu 
Čakovec donijelo na svojoj 8. sjednici održanoj 16. travnja  2010.. dana jednoglasno. 
 
Točka 4. d 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 

koje je Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Čakovec donijelo na svojoj 4. 
sjednici održanoj  26. ožujka 2010. 
 
„Za“ je glasovalo 25 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta 
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec koje je Upravno vijeće Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovec donijelo na svojoj 4. sjednici održanoj 26. ožujka 2010. dana 
jednoglasno. 
 
U vijećnici je trenutno prisutno 22 vijećnika.  
 
 
Točka 5. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Vedran Mikulić, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta II. Osnovne škole 

Čakovec, usvojene na Školskom odboru 25. ožujka 2010. 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na Odluku o 
izmjenama i dopunama Statuta II. Osnovne škole Čakovec, usvojena na Školskom 
odboru 25. ožujka 2010.. dana jednoglasno. 
 
U vijećnici je trenutno prisutno 23 vijećnika.  
 
 
Točka 6. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca. 

 
„Za“ je glasovalo 23 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Plan mreže predškolskih ustanova na 
području Grada Čakovca  donesen jednoglasno, s time da se u članku 3. u prvom redu 
tablice kod Dječjeg vrtića Čakovec briše broj „do 900“ i upisuje se broj „do 1000“. 
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Antun Gjerapić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo napustio je 
vijećnicu. 
 
U vijećnici je trenutno prisutno 24 vijećnika.  
 
 
Točka 7. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon, Đuro Bel 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika Grada Čakovca. 
 

„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 1 ih je glasovalo „protiv“, 5 ih je bilo „suzdržanih“ 
pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o plaći i drugim materijalnim 
pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca donesena većinom 
glasova. 

 
 

Točka 8. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon, Dragica Kemeter, Đuro Bel 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika 
 
„Za“ je glasovalo 21 vijećnik, 2 ih je glasovalo „protiv“, 1 ih je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o koeficijentima za obračun plaće 
službenika donesena većinom glasova. 
 
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje napustio je vijećnicu.  
 
 
Točka 9. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Damir Mesarov, Branko Šalamon, Renato Slaviček, Andrej Pal 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih 
društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca 
 
„Za“ je glasovalo 23 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 1 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o određivanju smjernica za 
utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja 
ustanova Grada Čakovca donesena većinom glasova. 
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U vijećnici je trenutno prisutno 22 vijećnika.  
 
 
Točka 10. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku o naknadama za rad u gradskim tijelima 
 
„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o naknadama za rad u gradskim 
tijelima donesena jednoglasno. 
 
U vijećnici je trenutno prisutno 23 vijećnika.  
 
 
Točka 11.a 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Željko Jakopec, Branko Šalamon, Renato Slaviček 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku da se Veselin Biševac, dipl. ing., zamjenik gradonačelnika Grada 
Čakovca, kandidira za člana Nadzornog odbora „Hidrogradnje“ d.o.o. Čakovec, 
umjesto zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca Zorana Vidovića.  
 

„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka da se Veselin 
Biševac, dipl. ing., zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca, kandidira za člana 
Nadzornog odbora „Hidrogradnje“ d.o.o. Čakovec, umjesto zamjenika gradonačelnika 
Grada Čakovca Zorana Vidovića.  donesena većinom glasova. 
 
Točka 11.b 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Đuro Bel, Željko Jakopec, Branko Šalamon, Renato Slaviček 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku da su Ivica Perhoč, župan Međimurske županije i Zoran Vidović, 

zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca, kandidati za članove Nadzornog odbora 
„Međimurje-plin“ d.o.o., Čakovec. 
 

„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 4 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka da su Ivica 
Perhoč, župan Međimurske županije i Zoran Vidović, zamjenik gradonačelnika Grada 
Čakovca, kandidati za članove Nadzornog odbora „Međimurje-plin“ d.o.o., Čakovec. 
donesena  većinom glasova. 
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U vijećnici je trenutno prisutno 22 vijećnika.  
 
 
Točka 12.a 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Dragutin Vugrinec, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku kojom se odobrava Općini Selnica korištenje odlagališta u Totovcu, za 

zbrinjavanje otpada sa svojeg područja, sukladno Zakonu o  otpadu (NN RH 178/04, 
153/05 – uredba, 111/06, 60/08, 87/09) i važećem Cjeniku usluga GKP “Čakom” d.o.o. 
Čakovec, s time da se u Ugovor koji će zaključiti Grad Čakovec, Općina Selnica, GKP 
“Čakom” d.o.o. Čakovec i “Murs – Ekom” d.o.o. ugradi odredba kojom se “Murs-
Ekom-u d.o.o. onemogućuje dovoženje otpada sa područja drugih općina ili gradova 
izvan Međimurske županije.   
  

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena 
jednoglasno. 
 
Točka 12.b 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Dragutin Vugrinec, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 
Odluku kojom se odobrava Općini Vratišinec korištenje odlagalištem u Totovcu 

za zbrinjavanje otpada sa svojeg područja, sukladno Zakonu o  otpadu (NN RH 178/04, 
153/05 – uredba, 111/06, 60/08, 87/09) i važećem Cjeniku usluga GKP “Čakom” d.o.o. 
Čakovec. 
 
„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo „suzdržanih“  pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 13. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Željko Jakopec, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. Novo Selo Rok, k.o. Totovec I k.o. 
Žiškovec 
 
„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izboru najpovoljnije ponude za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. 
Novo Selo Rok, k.o. Totovec I k.o. Žiškovec donesena jednoglasno. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. Krištanovec, k.o. Novo Selo Rok I 
k.o. Totovec. 
 
„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo „suzdržanih“ pa  
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izboru najpovoljnije ponude za 
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za 
k.o.Krištanovec, k.o. Mihovljan, k.o. Novo Selo Rok I k.o. Totovec donesena 
jednoglasno. s time da se briše ponuda br. 3. OPGŠardi Krešo, Novo Selo na Dravi, 
Prvomajska 13, Čakovec i pripadajuća tablica. 
 
 
Točka 14. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku  da se novoosnovana ulica unutar pripadajućeg javnog cestovnog 
koridora identičnog kat. čest. br. 5496/4 k.o. Čakovec koji s zapadne strane započinje 
od Ulice Ivana Gorana Kovačića, te se proteže u smjeru istoka u dužini od cca 550 m, 
imenuje se „Ulica Marije Zidarić“. 
 

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

 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku da se naziv ulice „Štrosmajerova ulica“ u Čakovcu mijenja u naziv: 
„Strossmayerova ulica“. 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 15.a 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku  o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Čakovca u 2010.  
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena 
jednoglasno. 
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Točka 15.b 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku  da se usvaja Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Čakovca 
za 2009.  
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 16.a 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Trstenjak, Đuro Bel, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku  o izmjenama I dopunama Plana zaštite od požara I tehnoloških 
eksplozija (od ožujka 2002., ožujka 2006. I svibnja 2008.) 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena 
jednoglasno. 
 
Točka 16.b 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje  
 

 Odluku  da se usvaja Izvješće JVP-a Grada Čakovca o stanju zaštite od požara 
u Gradu Čakovcu za 2009.  
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 17.  
 
a) Prodaja CZSS  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
 U raspravi su sudjelovali: Stevo Tkalčec, Branko Šalamon 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 

 Odobrava se prodaja poslovne zgrade na adresi Nazorova 16 u Čakovcu (bivša 
zgrada CSS) upisana u zk.ul.br.1804, k.o. Čakovec, čest.br.228/1/2/A/1/533/1, kuća, 
dvor, zgrada od 406 čhv, čest.br.228/1/2/A/1/533/2, voćnjak od 126 čhv, što u naravi 
čini poslovnu, pomoćnu građevinu i građevinsko zemljište bivšeg Centra za socijalnu 
skrb u Čakovcu, Ul. Vladimira Nazora 16 (ident. s kat. čest. br.2349/1, kuća površine 
1913 m2 upisana u posjedovni list br. 4949, k.o. Čakovec), na kojoj je zabilježen spor 
pod brojem Z-4674/05 od 29. srpnja 2005, između Zajednice sportskih udruga i saveza 
Međimurske županije Čakovec, kao tužitelja i Centra za socijalnu skrb Čakovec, kao 
tuženika, koja je u knjižnom vlasništvu Grada Čakovca, a stvarnom suvlasništvu 
Grada Čakovca u 7/8 dijela i Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije 
Čakovec u 1/8 dijela (koja je vanknjižni suvlasnik zgrade po presudi Županijskog suda 
u Čakovcu, broj GŽ-71/09-3 od 03. prosinca 2009.), po početnoj cijeni od 508.160,-€, (u 
protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan prodaje), za cijelu 
nekretninu.  

U slučaju iskazane potrebe prodaje sjevernog dijela čestice iz prethodne točke 
ove Odluke, koji nije u funkciji poslovne zgrade, za potrebe pristupnog puta susjednoj 
zapadnoj čestici, početna cijena bi bila 120,-€/m2 u protuvrijednosti kuna prema 
srednjem tečaju HNB na dan prodaje), a u slučaju propisanom zakonom izvršit će se 
neposredna prodaja.  

Poslovna zgrada ili dio čestice koji nije u funkciji poslovne zgrade, iz točke I. 
ove Odluke,  prodavati će se sporazumno sa Zajednicom sportskih udruga i saveza 
Međimurske županije Čakovec, prije, u toku ili nakon uređenja imovinskih odnosa 
(zamjena nekretnina, etažiranje ili koji drugi dogovor), sukladno zajedničkim 
dogovorima i interesima. 

Ako bi se zgrada iz točke I. ove Odluke prodala u sadašnjem vlasničkom stanju 
Zajednici sportskih udruga i saveza Međimurske županije Čakovec pripada 1/8 
kupovnine. 

Ovlašćuje se gradonačelnik na potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina 
iz točke I. i II. ove Odluke  sa najpovoljnijim ponuđačem. 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena 
jednoglasno. 
 
 
b) Prodaja zemljišta u Mačkovcu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 

Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 

Odobrava se prodaja zemljišta upisanog u zk.ul.br.1380, k.o. Mačkovec, 
čest.br.2239/1, oranica od 1442 m2, čest.br.2240/1, oranica od 1463 m2 zk.ul.br.2002, 
k.o. Mačkovec, čest.br.2238/1, oranica od 1442 m2, ukupne površine 4.347 m2, s time 
da se prodaju cijele čestice istovremeno I zajedno kao cjelina, po početnoj cijeni od 
30-€/m2 (protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB na dan prodaje) odnosno 
prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja, putem 
javnog natječaja. 

U cijeni iz prethodnog članka ove Odluke, sadržana je samo vrijednost 
zemljišta, zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, bez komunalne 
infrastrukture, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne 
nedostatke, kupoprodaja zemljišta obavlja se prema postojećem zatečenom, 
zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe.  

Zemljište iz točke I. ove Odluke ne ispunjava uvjete za dobivanje dozvole za 
gradnju prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH 76/07, 
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38/09), koja činjenica ne utječe na obvezu plaćanja ukupne izlicitirane kupoprodajne 
cijene pod uvjetima, rokovima i na način koji određuje Grad Čakovec.  

Pitanja formiranja trasa ulica UK 15 i UK 14, predviđena Urbanističkim planom 
uređenja naselja Mačkovec (Sl. gl. Grada Čakovca 05/06), rješavat će se u vrijeme 
realizacije odnosnog dijela prostornog plana na građevinskom zemljištu, prema 
okolnostima i propisima koji budu važili u vrijeme rješavanja. 

Ovlašćuje se gradonačelnik na potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina 
iz točke I. ove Odluke, sa najpovoljnijim ponuđačem. 

 
„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 

„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena 
jednoglasno. 
 
 
c) Stanovi GP „Stanorad“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Branko Šalamon 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
Prihvaćaju se u vlasništvo od GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec dva neprodana 

stana upisana u zk.ul.br.7316, k.o. Čakovec, Poduložak 19 Etaža 493/10000, Stan 19 Pt-
2S – potkrovlje1, ulaz 2 – hodnik, WC, kuhinja, dnevni boravak – potkrovlje 2– galerija, 
kupaonica, soba i premište, ukupne površine od 64,51 m2 i Poduložak 20 Etaža 
455/10000, stan 20 Pt-2S – potkrovlje1, ulaz 2 – hodnik, WC, kuhinja, dnevni boravak – 
potkrovlje 2 – galerija, kupaonica, soba i spremište, ukupne površine od 59,55 m2, 
vrijednosti 1.150-€/m2 (cca 1.035.693,45 kn), koji će se dati u najam s mogućnošću 
otkupa po navedenoj cijeni putem javnog natječaja, na ime dijela uloga Grada Čakovca 
u stambenu građevinu izgrađenu na području naselja Martane-Istok Čakovec. 

Konačni obračun između Grada Čakovca i Stanorada izvršit će se naknadno. 
Početna visina najma za stan iz Poduloška 19 iznosi 1.256,92 kn, a iz Poduloška 

20 iznosi 1.160,33 kn. 
Prihvaća se i odobrava sufinanciranje garaže Filipu Udeu iz Čakovca, Travnik 2, 

kojemu je predana u posjed i vlasništvo garaža upisana u zk.ul.br.7316, k.o. Čakovec,  
Poduložak 25 Etaža 173/10000, Garaža 3, prizemlje, ukupne površine 22,65 m2,  
vrijednosti 58.000,00 kn, na način da će 1/3 platiti on sam, a po jedna trećina pada na 
teret Grada Čakovca  i  Međimurske županije (svaki po 19.333,33 kn). 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na potpisivanje ugovora o najmu 
odnosno kupoprodaji sa najpovoljnijim ponuđačem te na potpisivanje konačnog 
obračuna između Grada Čakovca i GP Stanorada d.o.o. Čakovec. 
 

„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 3 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena 
jednoglasno. 
 
 
d) Prodaja stanova u vlasništvu Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 

Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje sljedeću Odluku: 
 
Odobrava se prodaja stanova u vlasništvu Grada Čakovca po tržišnim cijenama 

koju će u svakom pojedinom slučaju odrediti ovlašteni sudski vještak građevinske 
struke i procjenitelj. 

Daje se pravo prvokupa najmoprimcima zatečenim u stanovima koji se prodaju. 
Zainteresirani za otkup stanova u zgradama za koje se vode postupci 

denacionalizacije po zahtjevima bivših vlasnika sukladno odredbi članka 24. Zakona o 
naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN RH  
92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02) te članka 13. 
Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN RH 69/97, 105/99, 64/00), upućivat će 
se na Fond za naknadu oduzete imovine, koji je ovlašten prodavati nacionalizirane i 
konfiscirane stanove prijašnjim nositeljima stanarskog prava odnosno zaštićenim 
najmoprimcima. 

Ovlašćuje se gradonačelnik na određivanje stanova iz fonda Grada Čakovca 
koji će se prodavati,  određivanje uvjeta,  rokova i načina plaćanja stanova, 
određivanje drugih uvjeta javnog natječaja za prodaju stanova te na potpisivanje 
ugovora o kupoprodaji sa najpovoljnijim ponuđačima. 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena 
jednoglasno. 
 
 
e) Prodaja 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: 

Odobrava se prodaja zemljišta upisanog u: zk.ul.br.5223, k.o. Čakovec -
čest.br.228/1/2/A/1/133/2/2, oranica Ulica Jakova Gotovca, površine 1891 m2 (ident. s 
kčbr.983/6, k.o. iste) po početnoj cijeni od 80,-€/m2 (u protuvrijednosti kuna prema 
srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javne dražbe), koje se nalazi unutar zone 
mješovite namjene (M2). 

U cijeni zemljišta iz prethodne točke ove Odluke,  sadržana je samo vrijednost 
zemljišta koje se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, bez komunalne infrastrukture, 
što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke, dakle, 
kupoprodaja zemljišta obavlja se prema postojećem zatečenom, zemljišnoknjižnom i 
katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe.  

 Ovlašćuje se gradonačelnik na određivanje drugih uvjeta javnog natječaja i 
iznosa jamčevine, te na potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina sa 
najpovoljnijim ponuđačem. 
 

„Za“ je glasovalo 22 vijećnika, 0 ih je glasovalo „protiv“, 0 ih je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka donesena 
jednoglasno. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je sjednicu Gradskog vijeća u 16.22 sati. 
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