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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
     

sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 31. kolovoza 2021.,   
u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom  

u 12:00 sati  
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/21-01/79, URBROJ: 2109/2-02-21-01, od 24. 
kolovoza 2021., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Darko Zver, prof. kineziologije.  
 

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici. Prisutna je gradonačelnica Grada 
Čakovca Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ. spec. oec. te zamjenica gradonačelnice doc. 
prim. dr. sc. Marina Gradišer, dr. med.  

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 urbanizam i prostorno uređenje, 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.  

 
Sjednici su također prisutni direktori GKP Čakom d.o.o., GP Ekom d.o.o., GP Stanorad 

d.o.o., Čakre d.o.o.   
 

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija.   
 
U dvorani je prisutno 19 vijećnika te Gradsko vijeće ima kvorum. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili: 
 

1. Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Izvješće o radu trgovačkih društava za 2020. 

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

 
Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbori za: 

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

 čija mišljenja su vijećnici dobili. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi da su formirana tri kluba gradskih vijećnika:  

1. Matija Posavec – Nezavisna lista, HNS, HSLS, Demokrati i HDSS – predsjednica 
Vesna Baranašić Horvat  

2. Fokus – predsjednik Boris Bistrović.  
3. SDP, HSS, HSU, MDS, Laburisti i Reformisti – predsjednik Jurica Horvat. 

 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika 1. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/21-01/52, URBROJ: 2109/2-02-21-16, od 
17. lipnja 2021.  
 

«Za» je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Čakovca, usvojen jednoglasno.  
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 2. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca.  

 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“, pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći  

 
  

DNEVNI RED 
 

1. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune UPU prostora vojarne u Čakovcu  
2. Donošenje Odluke o izradi III. izmjene  i dopune UPU „Martane – zona male 

privrede“  
3. Donošenje Odluke o izradi UPU-a Vojni vrtovi sjever, II. etapa  
4. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja kompleksa farmi 

Agromeđimurja u Čakovcu  
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju radne zone 

Martane Čakovec  
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske 

zone Istok Pustakovec  
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske 

zone Ivanovec  
8. Donošenje Odluke o:  

a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. 
Savska Ves 
b) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. 
Totovec 
c) vraćanju u vlasništvo bivšim vlasnicima zemljište u k.o. Totovec   

9. Donošenje Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca  
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za 

rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca 
11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka definiranja obuhvata i uspostave 

Urbanog područja Čakovec za financijsko razdoblje 2021.-2027. 
12. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj 

godini 2021./2022.  
13. Donošenje Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike 

osnovnih škola  
14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam  
15. Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća: 

a) Centra za kulturu Čakovec 
b) Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec 

16. Donošenje Odluke o predlaganju članova Nadzornog odbora 
a) Međimurskih voda d.o.o. 
b) GKP Čakom d.o.o.  
c) GP Ekom d.o.o. 
d) GP Stanorad d.o.o. 

17. Donošenje Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca 
18. Donošenje Odluke o: 

a) dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih 
kotara na području Grada Čakovca  

b) raspisivanju izbora u Mjesnom odboru Štefanec   
19. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 

samouprave za: 
a) izgradnju i opremanje Sportskog doma u Ivanovcu 
b) društveni dom u Mačkovcu – obnova i preuređenje 
c) rekonstrukciju vatrogasnog doma u Savskoj Vesi 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 12:11 sati. 



3 
 

 
Miroslav Novak zamolio je pisanu dostavu dokumentacije vezane uz raspisivanje i 
predlaganje javnog poziva za članove nadzornih odbora i upravnih vijeća. 
Zatim je postavio dva pitanja: 
Prvo: Kada će se riješiti problem poplava nakon obilnih kiša u Novom Selu Rok? 
Drugo: Kada će se uvesti brzi internet u Novom Selu Rok i Krištanovcu?   
 
Ljerka Cividini navela je da će vijećnik dobiti pisani odgovor. 
Zatim je odgovorila: 
Na prvo pitanje da se slaže da postoji problem rješavanja oborinske odvodnje i komunalne 
infrastrukture u mjesnim odborima i Čakovcu, o čemu će se voditi briga kod izrade proračuna 
za 2022. te je navela da se sve to može riješiti najprije izradom projektne dokumentacije pa 
onda asfaltiranjem prometnica. 
Na drugo pitanje odgovorila je da gotovo ni jedan mjesni odbor nema riješen brzi internet te 
da se sprema sastanak sa izvođačima brzog interneta sa željom da sve mjesne odbore 
zbrinemo brzim internetom.    
 
Vesna Baranašić Horvat pitala je postoje li kakvi projekti za poboljšanje života umirovljenika 
u Gradu Čakovcu?  
 
Ljerka Cividini odgovorila je da je održan sastanak s Gradom Varaždinom i Gradom 
Koprivnicom na temu osmišljavanja projekta „Sretno starenje“ te da je razgovarala sa  
Županom Međimurske županije da se prostor dječje ambulante kod Doma umirovljenika u 
Čakovcu iskoristi kao prostor u kojem bi se umirovljenici družili i baviti različitim aktivnostima.   
 
Karolina Juzbašić postavila je dva pitanja: 
Prvo: Hoće li i kada početi radovi na uređenju ulice Dragutina Tadijanovića u Čakovcu za koju 
su bila osigurana sredstva u proračunima još od 2017.? 
Drugo: Kada će se urediti pješačko biciklistička staza produžetka ulice Ivana Gorana Kovačića 
u Čakovcu?  
 
Ljerka Cividini odgovorila je da ju dolaskom u Grad Čakovec nije dočekala projektna 
dokumentacija za izgradnju pješačko biciklističke staze ulice Ivana Gorana Kovačića te da će 
se raditi na formiranju te pješačko biciklističke staze.    
 
Dražen Barić odgovorio je na pitanje u vezi ulice Dragutina Tadijanovića i naveo da je riješen 
koridor i odvodnja fekalnih voda, ali da za nastavak radova moraju biti osigurana sredstva u 
proračunu Grada.    
 
Rajko Bulat upozorio je na nedostatak prometne signalizacije u ulicama Josipa Kozarca i 
Franca Prešerna u Čakovcu.   
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 12:27 sati. 
 

U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
 
 
Točka 1. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune UPU prostora vojarne u Čakovcu 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za urbanizam  i prostorno uređenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.   
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izradi izmjene i dopune 
UPU prostora vojarne u Čakovcu. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi izmjene i dopune UPU prostora vojarne u 
Čakovcu, donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o izradi III. izmjene  i dopune UPU „Martane – zona male 
privrede“  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za urbanizam  i prostorno uređenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izradi III. izmjene  i 
dopune UPU „Martane – zona male privrede“  
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi III. izmjene  i dopune UPU „Martane – zona 
male privrede“, donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o izradi UPU-a Vojni vrtovi sjever, II. etapa  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za urbanizam i prostorno uređenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izradi UPU-a Vojni 
vrtovi sjever, II. etapa. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi UPU-a Vojni vrtovi sjever, II. etapa, 
donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 4.  Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja kompleksa 
farmi Agromeđimurja u Čakovcu  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za urbanizam  i prostorno uređenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja kompleksa farmi Agromeđimurja u Čakovcu. 
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 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
kompleksa farmi Agromeđimurja u Čakovcu, donesena većinom glasova. 
 
 
 

Točka 5.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju radne zone 
Martane Čakovec  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo i 
imovinsko pravne poslove.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o osnivanju radne zone Martane Čakovec.  
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju 
radne zone Martane Čakovec donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 6.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske 
zone Istok Pustakovec  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo i 
imovinsko pravne poslove.  

 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Svetislav Drakulić, Dragica Kemeter. 
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok Pustakovec.  
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0  je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju 
Gospodarske zone Istok Pustakovec, donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske 
zone Ivanovec  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo i 
imovinsko pravne poslove.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o osnivanju Gospodarske zone Ivanovec. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju 
Gospodarske zone Ivanovec donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o: 
a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. 
Savska Ves 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo i 
imovinsko pravne poslove.  

 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluka o ukidanju statusa 
javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves, donesena većinom glasova. 
 
 
b) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. 
Totovec 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo i 
imovinsko pravne poslove.  

 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o ukidanju statusa 
javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Totovec. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je  Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Totovec, donesena većinom glasova. 
 
c) vraćanju u vlasništvo bivšim vlasnicima zemljište u k.o. Totovec 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo i 
imovinsko pravne poslove.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o vraćanju u vlasništvo 
bivšim vlasnicima zemljište u k.o. Totovec 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o vraćanju u vlasništvo bivšim vlasnicima 
zemljište u k.o. Totovec, donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 9.  Donošenje Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca 
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o ustrojstvu uprave 
Grada Čakovca. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o ustrojstvu uprave Grada Čakovca, donesena 
većinom glasova. 
 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju 
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca 
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financiranje. 

 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 
vijeću Grada Čakovca. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju 
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca., 
donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka definiranja obuhvata i uspostave 
Urbanog područja Čakovec za financijsko razdoblje 2021.-2027. 
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 

 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o pokretanju postupka 
definiranja obuhvata i uspostave Urbanog područja Čakovec za financijsko razdoblje 
2021.-2027. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o pokretanju postupka definiranja obuhvata i 
uspostave Urbanog područja Čakovec za financijsko razdoblje 2021.-2027., donesena 
većinom glasova. 
 
 
Točka 12. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj 
godini 2021./2022.  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i 
odnose s javnošću. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Karolina Juzbašić, Miroslav Novak, David Vugrinec.   
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o sufinanciranju 
programa produženog boravka u školskoj godini 2021./2022.  
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o sufinanciranju programa produženog boravka 
u školskoj godini 2021./2022., donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 13.  Donošenje Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike 
osnovnih škola 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i 
odnose s javnošću. 

 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o sufinanciranju drugih 
obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola.  
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za 
učenike osnovnih škola, donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i 
turizam 
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 

 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
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Nitko nije tražio riječ. 
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 
osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam.  
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za 
poljoprivredu i turizam, donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 15. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća 
 
a) Centra za kulturu Čakovec 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Rješenja o imenovanju 
Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec.  
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“,1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu 
Čakovec, prihvaćeno većinom glasova. 
 
 
b) Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec 

 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Rješenja o imenovanju 
Upravnog vijeća Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec.  
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Knjižnice Nikola 
Zrinski Čakovec, prihvaćeno većinom glasova. 
 
 
Točka 16.  Donošenje Odluke o predlaganju članova Nadzornog odbora:  
 
a) Međimurskih voda d.o.o. 

 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o predlaganju članova 
Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o predlaganju članova Nadzornog odbora 
Međimurskih voda d.o.o., donesena jednoglasno. 
 
 
b) GKP Čakom d.o.o. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o predlaganju članova 
Nadzornog odbora GKP Čakom d.o.o. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je  Odluka o predlaganju članova Nadzornog odbora GKP 
Čakom d.o.o., donesena većinom glasova. 
 
 
c) GP Ekom d.o.o. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o predlaganju članova 
Nadzornog odbora GP Ekom d.o.o.    
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o predlaganju članova Nadzornog odbora GP 
Ekom d.o.o., donesena većinom glasova. 
 
 
d) GP Stanorad d.o.o. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o predlaganju članova 
Nadzornog odbora GP Stranorad d.o.o. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o predlaganju članova Nadzornog odbora GP 
Stranorad d.o.o., donesena većinom glasova. 
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Točka 17. Donošenje Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju članova 
Kulturnog vijeća Grada Čakovca.  
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“,2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je  Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada 
Čakovca, donesena većinom glasova. 
 
 
Točka 18. Donošenje Odluke o: 
 
a) dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara 
na području Grada Čakovca 
 
Uvodno obrazloženje za točku 18. a i b dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dopuni Odluke o 
provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada 
Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopuni Odluke o provedbi izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca, donesena većinom 
glasova. 
 
b) raspisivanju izbora u Mjesnom odboru Štefanec 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o raspisivanju izbora u 
Mjesnom odboru Štefanec. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o raspisivanju izbora u Mjesnom odboru Štefanec, 
donesena većinom glasova. 
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Točka 19.  Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice 
lokalne samouprave za: 
 
a) izgradnju i opremanje Sportskog doma u Ivanovcu 
 
Uvodno obrazloženje za točke 19. a, b i c dala je direktorica Čakre d.o.o. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o suglasnosti za 
provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za izgradnju i opremanje 
Sportskog doma u Ivanovcu.   
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području 
jedinice lokalne samouprave za izgradnju i opremanje Sportskog doma u Ivanovcu, 
donesena većinom glasova. 
 
 
b) društveni dom u Mačkovcu – obnova i preuređenje 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o suglasnosti za 
provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za društveni dom u 
Mačkovcu. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području 
jedinice lokalne samouprave za društveni dom u Mačkovcu, donesena većinom glasova. 
 
 

c) rekonstrukciju vatrogasnog doma u Savskoj Vesi 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o suglasnosti za 
provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za rekonstrukciju 
vatrogasnog doma u Savskoj Vesi.  
 

„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području 
jedinice lokalne samouprave za rekonstrukciju vatrogasnog doma u Savskoj Vesi, 
donesena većinom glasova.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 13:58 sati. 
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KLASA: 021-05/21-01/79 
URBROJ: 2109/2-02-21-02 
Čakovec, 31. kolovoz 2021. 

      
 
 
   PROČELNICA                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

 mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                                            Darko Zver 


