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Z A P I S N I K  
s 02. sjednice Odbora za izbor i imenovanja 

održane 09. listopada 2013., u 13:00 sati u prostorijama Uprave Grada Čakovca,  
K. Tomislava 15, Čakovec  

 
Sjednici su nazočni:   
 
1. Damir Matotek, dipl. ing. el., predsjednik  
2. Miroslav Novak, bacc. ing. aedif., član 
3. Josip Varga, član 
4. Ranka Liković, član 
5. Bruno Matotek, mag. theol., član 

 
Sjednicu otvara predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, te konstatira da su 

nazočni svi članovi Odbora te da Odbor ima kvorum. 
Predsjednik Odbora predlaže da se danas na Odboru raspravlja o točkama 2. a, b, c, 

d i 15. sa 03. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 

Predsjednik Odbora daje na glasovanje Dnevni red. 
 
Za su glasovali svi članovi Odbora pa je usvojen sljedeći: 

 

          D N E V N I    R E D 
 
 
 
1. Prijedlog Odluke o: 

a) izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca; 
b) izboru predsjednika Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada 
Čakovca; 

            c) Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec (materijal u prilogu); 
            d) Odbora za poljoprivredu i turizam 
2. Prijedlog Odluke o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 
 
 
Točka 1. Prijedlog Odluke o: 

a) izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca; 
b) izboru predsjednika Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada 
Čakovca; 

            c) imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec  
            d) osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam 
 
 

Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
Svi članovi Odbora složili su se da se za predsjednika Gradskog vijeća i predsjednika 

Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca predloži Jurica Horvat.  
 
 
 

Predsjednik Odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog 
vijeća Centra za kulturu Čakovec. 
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„Za“ su glasovali svi članovi Odbora za izbor i imenovanje, pa je predsjednik Odbora 
konstatirao da se prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu 
Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 

Predsjednik Odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za 
poljoprivredu i turizam. 

 
„Za“ su glasovali svi članovi Odbora za izbor i imenovanje, pa je predsjednik Odbora 

konstatirao da se prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam, 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
 
Točka 2. Prijedlog Odluke o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu 
 
 

Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o predlaganju suca 
porotnika Županijskog suda u Varaždinu. 
 

 
„Za“ su glasovali svi članovi Odbora za izbor i imenovanje, pa je predsjednik Odbora 

konstatirao da se prijedlog Odluke o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u 
Varaždinu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje zaključio je sjednicu u 13:30 sati. 
 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/229 
URBROJ: 2109/02-04-13-08 
Čakovec, 09. listopada 2013. 
 
 
 
          Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja 
        Damir Matotek, dipl. ing. el., v.r. 
 
 
 


