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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 11. srpnja 2019.,   
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati  

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/19-01/35, URBROJ: 2109/2-02-19-01, od 4. 
srpnja 2019., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.  
  
 Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim vijećnice Lane Rođak i Jasne 
Hrlec koje su opravdale 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., privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo Ivica Pongrac, univ. spec. oec. i voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju 
Marijana Pal, univ. spec. oec. 

 
Sjednici su prisutni direktori trgovačkih društava: GKP Čakom d.o.o. – Ivica Perhoč, 

GP Ekom d.o.o. – Miodrag Novosel, direktor GP Stanorad d.o.o. – Velimir Mađarić te 
direktorica Čakre d.o.o. – Damira Vresk.   

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija 

te predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca Dario Gašparić.  
 
U vijećnici je prisutno 19 vijećnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili: 
1. Izvod iz zapisnika sa 11. i 12. sjednice Gradskog vijeća 
2. Izvješće o radu trgovačkih društava za 2018. 

a) GKP Čakom d.o.o. 
b) GP Ekom d.o.o. 
c) GP Stanorad d.o.o. 
d) Čakra d.o.o.  

3. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba za 2018. u:  
    a) tehničkoj kulturi 
   b) sportu 
   c) kulturi 

  d) socijalnoj zaštiti 
 
Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbor za: 

- društvene djelatnosti, 
- poljoprivredu i turizam, 
- prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 
- financije i proračun, 
- Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 
- izbor i imenovanje, 

čija mišljenja su vijećnici dobili. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 11. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/19-01/12, URBROJ: 2109/2-02-
02-19-05, od 28. ožujka 2019. 
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«Za» je glasovalo 19 vijećnika, 0 je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 12. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/19-01/32, URBROJ: 2109/2-02-
04-19-03, od 09. svibnja 2019.  

 
«Za» je glasovalo 19 vijećnika, 0 je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno. 
 
Jurica Horvat obrazložio je da će se o problemima požara na deponiji Totovec raspravljati na 
sjednici Gradskog vijeća, kada se prikupe sve potrebne analize.  
 
Aleksandar Makovec dao je prijedlog da Izvješća o radu trgovačkih društava za 2018. budu 
točke dnevnog reda, a da se ostale točke pomaknu.  
 
Josip Varga nadovezao se na prijedlog Aleksandra Makovca.    
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog vijećnika Aleksandra Makovca, za 
dopunu dnevnog reda. 
 

„Za“ je glasovalo 8 vijećnika, 11 je bilo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“, pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da prijedlog vijećnika Aleksandra Makovca nije 
izglasan. 
  
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 13. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Čakovca. 

 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 4 su bila „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“, pa 

predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen sljedeći  
 
 DNEVNI RED 
 

1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019.   
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 

a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. 
f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu financiranja Vijeća 
romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne 
manjine u Gradu Čakovcu za 2019.  

4. Donošenje Odluke o izradi VII. izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca 
5. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada 

Čakovca 
6. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Privredna zona 

uz Zagrebačku ulicu” u Čakovcu 
7. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

“Mihovljan – Športska”  
8. Donošenje Odluke o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Vojni 

vrtovi – sjever” Čakovec  
9.  Davanje Vjerodostojnog tumačenja odredbe Odluke o donošenju DPU područja “Brezje” 

u Mihovljanu 
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10. Donošenje Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije Društvenog doma u: 
a) Totovcu 
b) Novom Selu Rok 

11. Donošenje Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja 
Grada Čakovca 

12. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 
2019./2020.  

13. Donošenje Odluke za privremenu organizaciju smještaja odgojne obrazovne skupine 
u prostor blagavaonice MO Cvrčak i PO Pčelice  

14. Donošenje Odluke o zemljištu za Romsko naselje Kuršanec vezano uz izjavu o 
odricanju od potraživanja prema RH kao dužniku 

15. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Čakovca u ITU Varaždin 
16. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe  
17. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 
pogodbom u 2019. poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH  

18. Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih 
nepogoda za 2019. 

19. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada 
Čakovca nerazvrstanih cesta u Čakovcu za potrebe izgradnje Sjeverne obilaznice 
Čakovca  

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:10 sati. 
 
Marta Topličanec postavila je sljedeće pitanje: Koje mjere se poduzimaju ili će se poduzeti 
da bi se povećala sigurnost za ljude i imovinu zbog nedavnog požara na deponiji Totovec te 
koji  je Plan sanacije?  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da su naručena brojna ispitivanja o tome što i kako se dogodilo. 
Nešto više će reći direktor GKP Čakom d.o.o. s kojim sam jučer bio u Ministarstvu zaštite 
okoliša i energetike gdje smo s predstavnicima Fonda razgovarali oko pomoći glede sanacije 
te o daljnjoj politici zbrinjavanja otpada, posebno plastike koju više nitko ne želi, a za koju 
država za sad nema rješenja. 
 
Ivan Perhoč odgovorio je da je pravi uzrok problema je u zakonskoj regulativi, koja traži 
odvajanje, a za dio odvojenog otpada nema plasmana. Požar je nastao na dijelu odlagališta 
koji je saniran 2016., a na koji dio je privremeno odložena plastična ambalaža, obrađena u 
sortirnici za koju nema plasmana. Za zbrinjavanje takve vrste plastike treba nam 700 do 1000 
kuna po toni. Da nismo izdvojili platili bi penale, a sa izdvojenom plastikom se nema kud. Nije 
izgorjelo oko 1600 tona. Osigurana su određena ispitivanja u ritmu od 6 sati (zraka, zemljišta, 
vode - oborinske vode...) Mjesto Totovec ni okolica nisu imali problema što se tiče zraka. 
Gašeno je zemljom i vodom. To što se desilo ne bi trebalo poljuljati bilo kakvu sigurnost 
mještana Totovca i okolice. Ono što će se moći odložiti, odložiti će se na tijelo odlagališta. Što 
će biti potrebno zbrinuti, zbrinuti će se po pravilima struke. Što će trebati spaliti, spaliti će se. 
Što će trebati maknuti s odlagališta, maknuti će se. To su projekti na kojima radimo i koje ćemo 
morati imati kao i financijske pokazatelje za rješenje situacije.       
 
Andreja Marić zahvalila se na iscrtanoj zebri kod Lidla na Sajmištu. Zatim je upozorila na 
utonulu cestu na križanju ulica 17. rujna i S. Radića te je molila da je se sanira. Potom je 
postavila pitanje kad će biti gotova rasvjeta kod nogometnog igrališta Sloga? 
 
Mario Medved: Navedeno križanje, biti će sanirano u najkraćem mogućem roku, a rasvjeta na 
Sloginom igralištu trebala bi biti gotova do kraja 7. mjeseca. 
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Iva Drk postavila je pitanje kada će biti asfaltiran nogostup i prilazi kućama u Travničkoj ulici 
u Čakovcu? 
 
Stjepan Kovač odgovorio je da Travnička ima više faza. Prva je završena, a u drugoj idu prilazi 
što će biti riješeno ovog ljeta.  
 
Emina Miri pitala je postoje li saznanja koje bi projekte mogla prihvatiti Vlada RH na sjednici 
koja će se održati u Čakovcu 25.7.2019.? 
 
Stjepan Kovač: Puno je predloženih projekata ne samo Grada Čakovca, nego i ostalog dijela 
Međimurja. Razgovore je vodio sa ministrom Darkom Horvatom i nekim drugim resornim 
ministrima. postoje obećanja da će proći Centar za odgoj i obrazovanje. Prijavili smo 
nadvožnjak, financiranje izgradnje dvorane u Ivanovcu, financiranje izgradnje sportske 
dvorane u Kuršancu. Tražili smo ubrzanje projekata koji stoje kao što su Međimurske vode 
koje su se javile na mjeru 7.4.1., vezane uz zonu Brezje u Mihovljanu.  
 
Karolina Juzbašić postavila je dva pitanja:  
Prvo: Da li se planirani gradski bazeni mogu isfinancirati iz drugih sredstava, kao što su EU 
fondovi kako ih Grad Čakovec ne bi financirao 100%? Je li tu Čakra pokušala nešto učiniti?  
Drugo: Da li su napravljeni projekti i kada se misli asfaltirati Špinčićeva ulica?  
Treće: Pohvalila je iscrtavanje zebre kod Lidla, ali je pitala kada će biti postavljena zvučna i 
vibro traka. 
 
Stjepan Kovač zavalio je na pohvali, a što se tiče zvučnih i vibro traka, trebamo ih sve više te 
ćemo o tome voditi računa.   
Što se tiče vanjskih bazena, još nisu do kraja poznati izvori financiranja bazena, pa se tako 
traže i EU projekti preko Čakre.   
 
Damira Vresk: U programskom razdoblju od 2014. – 2020. nema natječaja za tu vrstu 
investicija (bazeni). Ograničavajući uvjet je bio da lokacija investicije mora biti najmanje 50-tak 
km od sličnih uključujući članice EU. Cilj je udruživanje na razini regije, ne lokalno. Izgradnja 
škola ne može se isfinancirati u programskom razdoblju od 2014. – 2020.  
 
Ivica Pongrac odgovorio je da se Spinčićeva ulica projektira. Što se tiče vibro traka u ulici S. 
Radića moraju biti posebne vremenske prilike i uvjeti da bi se postavile.   
 
Josip Varga zatražio je da se za sjednicu Gradskog vijeća na kojoj će točka dnevnog reda biti 
požar na deponiji Totovec od strane GKP Čakom d.o.o. vijećnicima dostavi procjena 
ugroženosti od požara za lokaciju, rješenje o razvrstavanju građevine u kategoriju ugroženosti 
od požara, zadnja dva zapisnika o pregledu od strane inspektora zaštite od požara i to prije 
svega radi otkrivanja uzroka odnosno načina nastanka požara.    
Zatim je dao prijedlog, u vezi objave Grada Čakovca da je s 1.7.2019. obaveza svih dobavljača 
dostavljanje računa u elektronskom obliku, da svu tu dokumentaciju učini javno dostupnom.  
 
Ljerka Cividini postavila je sljedeća pitanja: 
Prvo: Kada mora biti realiziran projekat izgradnje prometnice zone Brezje? Ugovor je potpisan 
na 24 mjeseca. Početak je 2018., znači da je kraj 2020. Naime, u Izmjenama i dopunama 
Proračuna nema investicije izgradnja prometnice, nego se tek radi na komunalnoj 
infrastrukturi.  
Drugo: Da li se planira i kada dovršiti Vrtna ulica u Čakovcu? 
Treće: Tko upravlja igralištem u sklopu Macanovog doma te da li se razmišlja taj prostor 
iskoristiti za kazališta, klizalište, kao što je to nekad bilo?  
Četvrto: Kada će biti napravljen pješački prijelaz kod groblja? 
 
Mario Medved odgovorio je da se Zona Brezje financira iz dva izvora. Prvi je dobiveni novac 
za izgradnju prometnice oborinske odvodnje, a rokovi teku od potpisivanja ugovora o 
financiranju. To traje do studenog 2020. Te radove obavlja Tegra. Drugi se financira mjerom 
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7.2.1. ulaganje u vodoopskrbu i izgradnju fekalne kanalizacije. Međimurske vode raspisale su 
natječaj, odabrale izvođača te će to krenuti kroz dva do tri tjedna. Zona Brezje biti će gotova 
do početka iduće godine.  
Za Vrtnu ulicu napravljen je projekat o izgradnji pješačko biciklističke staze i o gradnji finog 
sloja asfalta što će također biti izvedeno ove godine.  
 
Stjepan Kovač odgovorio je da je igralište kod Macanovog doma na upravljanju Ekom-a d.o.o. 
Koristiti ga mogu rekreativci, škole te svi zainteresirani. Razgovarao je sa Hrvatskim 
olimpijskim odborom o financiraju sređivanja tog igrališta.    
 
Miodrag Novosel: U igralište  Macanovog doma već su napravljena neka ulaganja: saniran 
je drvored, podloga - novi asfalt. Igralište je pod nadzorom. Mora biti ograđeno s obzirom na 
lokaciju. Igralište nije pogodno za sportske aktivnosti, jer su moguće ozljede. Najadekvatnija 
lokacija za klizalište bila bi upravo ta, ali problem je sa električnom energijom odnosno snagom 
koja je potrebna za pokretanje agregata, za što nam trebaju veća sredstva. Problem su također 
ekstremne promjene vremena. Prostor će za vrijeme Porcijunkulova koristiti košarkaši. 
Macanov dom vanjski je prostor, na raspolaganju svima.   
 
Josip Zorčec: Razmatrajući Izvješće o poslovanju GKP Čakom d.o.o. za 2018., uvidio je veliki 
pad vrijednosti dugotrajne imovine sa 9,5 na 7,4 milijuna kn. S obzirom da je temeljni kapital 
društva ispod 5 milijuna kn, kako će uprava spriječiti pad vrijednosti dugotrajne imovine?   
Tražio je da se na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća dostave Izvješća o poslovanju 
Međimurskih voda d.o.o. i Međimurje plina, s obzirom da Grad Čakovec u njima ima svoje 
udjele.   
 
Ivica Perhoč: 2018. nismo puno ulagali u opremu. Ulagat ćemo u investicije planom za 2019. 
te u narednim godinama.   
 
Stjepan Kovač složio se sa prijedlogom da se od direktora Međimurskih voda d.o.o. i direktora 
Međimurje plina d.o.o. dostave izvješća o radu za sljedeću sjednicu.  
 
Aleksandar Makovec naveo je da se iz Izvješća GP Ekom d.o.o. vidi da su 25% Ekom-ovih 
prihoda, dotacije Grada Čakovca te to znači da je GP Ekom d.o.o. u gubitku.  
Potom je pitao: Da li se korigiraju cijene kod škole plivanja da bi taj gubitak bio manji? Zašto 
Grad Čakovec financira školu plivanja vangradske djece? Da li će, s obzirom na to, vanjski 
bazeni biti isplativi?  
Na sajmištu je izgrađeno dječje igralište i nogometno igralište koje je predimenzionirano pa ga 
zanima da li GP Ekom d.o.o. može preuzeti brigu o zapuštenim sportskim terenima kod bivše 
Pedagoške akademije?  
Zatim je postavio pitanje Čakri d.o.o. vezano uz Izvješće o njihovom poslovanju za 2018. Radi 
li se o gubitku, s obzirom da Čakra ima prihod 841.000,00 kuna, dotacije Grada su 412.000,00 
kuna ili 49%, a prikazana dobit je 149.000,00 kn? Ako Čakra iskazuje tako veliku dobit i na nju 
još plaća porez, zašto dotacija Grada Čakovca ne bi bila manja? 
 
Stjepan Kovač: Što se tiče dječjeg igrališta na Sajmištu, ono će se širiti i na drugu stranu, 
uslijedit će sadnja novog drveća te će se staviti mreža. Što se tiče nogometnog igrališta na 
Sajmištu, namijenjeno je djeci do 12 godina, a ne odraslima.  
 
Aleksandar Makovec: S obzirom na navedenu sadnju, upozorava da je ta zelena površina 
proglašena zaštićenim nasadom divljeg kestena pa treba o tome voditi računa kod daljnje 
gradnje.   
 
Ivica Pongrac: Igralište još nije završeno, dopuniti će se dodatnim elementima. Kesteni su 
dati na procjenu vještaku da se vide u kakvom su stanju.  
 
Miodrag Novosel odgovorio je da su ulaznice za bazene nedostatna sredstva za pokrivanje 
troškova koje stvaraju bazeni. Grad Čakovec morati će sufinancirati funkcioniranje bazena.   
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Damira Vresk: Što se tiče prihoda Čakre, oni nisu samo dotacije koja je 300.000,00 kuna 
godišnje, nego su to i prihodi od projekata koje očekujemo. Čakra ima dobit unutar četiri godine 
i posluje pozitivno, ali smo imali preneseni gubitak proteklih godina.   
 
Vijećnik Predrag Kočila napustio je sjednicu Gradskog vijeća.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 13:17 sati. 
 
 
 
Točka 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019.   
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Miroslav Novak u ima Kluba vijećnika SDP, HSS, HSU, Laburista i 
MDS-a, Josip Varga, Stjepan Kovač, Ljerka Cividini, Josip Zorčec.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna 
Proračuna Grada Čakovca za 2019.   
 
 „Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 7 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Izmjene i dopune Proračuna 
Grada Čakovca za 2019. donesene većinom glasova svih vijećnika. 
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 
 
a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
 U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. 
 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 7 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. donesena 
većinom glasova. 
 
 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. 
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„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 7 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture donesena većinom glasova. 
 
 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Karolina Juzbašić, Stjepan Kovač, David Vugrinec, Aleksandar 
Makovec. 
 
U vijećnici je bio prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. 
 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 7 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. donesena većinom glasova. 
 
 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. 

 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.   
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. 

 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. donesena većinom glasova.  

 
 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. 

 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. donesena većinom 
glasova.  
 
 
c) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. 
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Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio Aleksandar Makovec.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. donesena većinom 
glasova. 
 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu financiranja 
Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne 
manjine u Gradu Čakovcu za 2019. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i 
predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. 
 
„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i 
predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. donesena većinom 
glasova. 
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izradi VII. Izmjene i 
dopune GUP-a Grada Čakovca. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune GUP-
a Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 5. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjene i 
dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Grada Čakovca donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 
„Privredna zona uz Zagrebačku ulicu“ u Čakovcu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage 
Detaljnog plana uređenja „Privredna zona uz Zagrebačku ulicu“ u Čakovcu. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog 
plana uređenja „Privredna zona uz Zagrebačku ulicu“ u Čakovcu donesena 
jednoglasno. 
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana 
uređenja „Mihovljan – Športska“ 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjene i 
dopune Urbanističkog plana uređenja „Mihovljan – Športska“. 
  
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune 
urbanističkog plana uređenja „Mihovljan – Športska“ donesena jednoglasno. 
 
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 
„Vojni vrtovi – sjever“ Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Aleksandar Makovec, Stjepan Kovač.   
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju Izmjene i 
dopune Urbanističkog plana uređenja „Vojni vrtovi – sjever“ Čakovec. 
 
„Za“ je glasovalo 11 vijećnika, 7 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluke o donošenju Izmjene i dopune 
Urbanističkog plana uređenja „Vojni vrtovi – sjever“ Čakovec donesena većinom 
glasova.  
 
 
Točka 9. Davanje Vjerodostojnog tumačenja odredbe Odluke o donošenju DPU 
područja „Brezje“ u Mihovljanu 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Vjerodostojnog tumačenja 
odredbe Odluke o donošenju DPU područja „Brezje“ u Mihovljanu. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Vjerodostojno tumačenje odredbe Odluke 
o donošenju DPU područja „Brezje“ u Mihovljanu dano jednoglasno.  
 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije Društvenog doma u: 
a) Totovcu 
b) Novom Selu Rok  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi koja je zajednička za točku 10. a i b. sudjelovali su: Josip Varga, Dragica Kemeter, 
Josip Zorčec. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o realizaciji projekta 
rekonstrukcije Društvenog doma u Totovcu.  
  
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o realizaciji projekta rekonstrukcije 
Društvenog doma u Totovcu donesena jednoglasno.  
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o realizaciji projekta 
rekonstrukcije Društvenog doma u Novom Selu Rok. 
  
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o realizaciji projekta rekonstrukcije 
Društvenog doma u Novom Selu Rok donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 11. Donošenje Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s 
područja Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
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Za riječ se javila Karolina Juzbašić. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o poticanju 
visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o poticanju visokoškolskog 
obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca donesena jednoglasno.   
 
 
Točka 12. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj 
godini 2019./2020. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bio prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o sufinanciranju programa 
produženog boravka u školskoj godini 2019./2020. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluke o sufinanciranju programa 
produženog boravka u školskoj godini 2019./2020.  donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 13. Donošenje Odluke za privremenu organizaciju smještaja odgojne obrazovne 
skupine u prostor blagavaonice MO Cvrčak i PO Pčelice 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Aleksandar Makovec, Stjepan Kovač, Jurica Horvat.     
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke za privremenu 
organizaciju smještaja odgojne obrazovne skupine u prostor blagavaonice MO Cvrčak 
i PO Pčelice. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka za privremenu organizaciju smještaja odgojne 
obrazovne skupine u prostor blagavaonice MO Cvrčak i PO Pčelice donesena većinom 
glasova. 
 
 
Točka 14. Donošenje Odluke o zemljištu za Romsko naselje Kuršanec vezano uz izjavu 
o odricanju od potraživanja prema RH kao dužniku 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Aleksandar Makovec, Stjepan Kovač.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o zemljištu za Romsko 
naselje Kuršanec vezano uz izjavu o odricanju od potraživanja prema RH kao dužniku. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o zemljištu za Romsko naselje 
Kuršanec vezano uz izjavu o odricanju od potraživanja prema RH kao dužniku donesena 
jednoglasno.  
 
 
Točka 15. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Čakovca u ITU Varaždin 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Aleksandar Makovec, Stjepan Kovač, Zoran Vidović, David Vugrinec, 
Josip Zorčec.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o pristupanju Grada 
Čakovca u ITU Varaždin.  
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o pristupanju Grada Čakovca u ITU Varaždin 
donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 16. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.   
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa korištenja sredstava 
ostvarenih od nakande za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 
nepoljoprivredne svrhe. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program korištenja sredstava ostvarenih 
od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe 
donesen jednoglasno.  
 
 
Točka 17. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 
prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 
pogodbom u 2019. poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa korištenja sredstava 
ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i 
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davanja na korištenje izravnom pogodbom u 2019. poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program korištenja sredstava ostvarenih 
od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 
korištenje izravnom pogodbom u 2019. poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
donesen jednoglasno.  
 
 
Točka 18. Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja Grada Čakovca u području 
prirodnih nepogoda za 2019. 
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Aleksandar Makovec, Ivica Pongrac.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Plana 
djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2019. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da Odluka o usvajanju Plana djelovanja Grada 
Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2019. donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 19. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u 
vlasništvu Grada Čakovca nerazvrstanih cesta u Čakovcu za potrebe izgradnje Sjeverne 
obilaznice Čakovca  
 
Raspravu otvara predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog 
dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca nerazvrstanih cesta u Čakovcu za 
potrebe izgradnje Sjeverne obilaznice Čakovca.  
 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca nerazvrstanih cesta u Čakovcu za potrebe 
izgradnje Sjeverne obilaznice Čakovca donesena jednoglasno.  
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 14:16 sati. 
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KLASA: 021-05/19-01/35 
URBROJ: 2109/2-02-19-03 
Čakovec, 11. srpnja 2019. 

 
      
   PROČELNICA                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

 mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                                            Jurica Horvat 


