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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 9. svibnja 2019.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, K. Tomislava 15, s početkom u 10:00 sati   

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/19-01/32, URBROJ: 2109/2-02-19-01, 
od 7. svibnja 2019., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.  
  
 Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim vijećnika Predraga 
Kočile, Ljerke Cividini i Lane Rođak koji su opravdali svoj izostanak. Prisutan je 
gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., te zamjenici 
gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf. i Zoran Vidović, pristup. oec. 
Prisutni su 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, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik 
Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, David Vugrinec, mag. 
novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i odnose 
s javnošću, pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko-
pravne poslove Svetislav Drakulić, mag. iur., pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo Dražen Barić, mag. ing. traff. i voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju 
Marijana Pal, univ. spec. oec. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici 

medija.  
 
U vijećnici je prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 12. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“, pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći 
 
 
 DNEVNI RED 
 

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca  
 

 
 
Točka 1. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovalil: Karolina Juzbašić, Jurica Horvat, Josip Varga u ime Kluba 
vijećnika HNS-a, Stjepan Kovač, Aleksandar Makovec u ime Kluba vijećnika HDZ-a, 
Dejan Tomašić.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli 
Nagrade Grada Čakovca za životno djelo akademskoj slikarici Priski Kulčar. 
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 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Nagrade Grada 
Čakovca za životno djelo Priski Kulčar donesena jednoglasno. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli 
Nagrade Grada Čakovca za životno djelo Nevenki Holetić, posmrtno. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Nagrade Grada 
Čakovca za životno djelo Nevenki Holetić, posmrtno, donesena jednoglasno. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli 
Zlatnika „Grb Grada Čakovca“ Zaštitarsko ekološkoj udruzi „Prijatelji životinja i 
prirode“. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Zlatnika „Grb 
Grada Čakovca“ Zaštitarsko ekološkoj udruzi „Prijatelji životinja i prirode“, 
donesena jednoglasno. 
 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli 
Godišnje nagrade Grada Čakovca doc. dr. sc. Nevenski Breslauer, prof. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca doc. dr. sc. Nevenski Breslauer, prof., donesena jednoglasno. 
 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli 
Godišnje nagrade Grada Čakovca Županijskom tamburaškom orkestru „Stjepan 
Bujan – Stipić“ 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca Županijskom tamburaškom orkestru „Stjepan Bujan – Stipić“, 
donesena jednoglasno.  
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli 
Godišnje nagrade Grada Čakovca „Streličarskom klubu Katarina Zrinska“. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca „Streličarskom klubu Katarina Zrinska“ donesena jednoglasno. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli 

Godišnje nagrade Grada Čakovca „Hotelu Castellum“. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca „Hotelu Castellum“ donesena jednoglasno. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli 
Godišnje nagrade Grada Čakovca „Hrvatskoj udruzi medicinskih sestara, 
Podružnica Čakovec.“ 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca „Hrvatskoj udruzi medicinskih sestara, Podružnica Čakovec“, 
donesena jednoglasno. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli 
Godišnje nagrade Grada Čakovca DVD Šandorovec. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca „DVD Šandorovec“, donesena jednoglasno. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 10:25 sati. 
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KLASA: 021-05/19-01/32 
URBROJ: 2109/2-02-19-03 
Čakovec,  9. svibnja 2019. 
 
 
 
 
              PROČELNICA                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
 mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                               Jurica Horvat 


