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IZVOD IZ ZAPISNIKA        

s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 13. srpnja 2022.,   
u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec,  

s početkom u 12:00 sati  
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 024-03/22-01/8, URBROJ: 2109-2-02-22-01, od 
06. srpnja 2022., sazvao potpredsjednik Gradskog vijeća Josip Varga.  
 

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika Asje Supančić 
Balog, Darka Zvera, Borisa Bistrovića Jurice Horvat i Josipa Požgaja koji su opravdali 
svoj izostanak. Prisutna je Gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini, mag. ing. 
traff./univ. spec. oec.  

Prisutni su: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. - pročelnica Upravnog odjela za 
upravu, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno 
uređenje planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša, David Vugrinec, mag. novinarstva – 
pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Damir Šoltić, mag. ing. traff. – 
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje 
nekretninama, Svetislav Drakulić, mag. iur. - pročelnik Službe za poslove 
gradonačelnika, Marijana Pal, univ. spec. oec. - pročelnica Službe za unutarnju reviziju 
i Lidija Jaklin, mag. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje. 

 
Sjednici su također prisutni direktori trgovačkih društava: GKP Čakom d.o.o. – 

Ivica Perhoč, GP Ekom d.o.o. – Miodrag Novosel, GP Stanorad d.o.o. – Marko 
Tomašić i Čakre d.o.o. – Damira Vresk, ravnatelj Centra za kulturu Čakovec Romano 
Bogdan te direktor Turističke zajednice Grada Čakovca Filip Horvat.  

 
Sjednici su prisutni predstavnici medija. 
 
 
U vijećnici je prisutno 14 vijećnika te Gradsko vijeće ima kvorum. 
 

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

 

1. Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Izvješće o radu trgovačkih društava za 2021. 

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 Odbor za:  

- društvene djelatnosti, 
- izbor i imenovanja, 

čija mišljenja su vijećnici dobili. 
 
 
U vijećnici je prisutno 14 vijećnika. 
 
 Potpredsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika s 
10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 024-03/22-01/7, URBROJ: 
2109-2-02-22-02, od 24. lipnja 2022.  
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«Za» je glasovalo 14 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
potpredsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.  
  
Potpredsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red 11. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 
Prisutno je 14 vijećnika. 
 

„Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“, pa 
potpredsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći  
 

  
DNEVNI RED 

 
1. Donošenje Odluke o:  

a) Izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca 
b) Razrješenju i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca   

2. Davanje Suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje 
Regionalnog Edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec 

3. Izvješće o poslovanju u 2021. Centra za kulturu Čakovec  
4. Davanje Suglasnosti na Odluku o promjeni i proširenju djelatnosti Centra za 

kulturu Čakovec 
5. Donošenje Odluke o financiranju užine učenicima osnovnih škola 
6. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana: 

a) Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca 
b) Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca 

 
Potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio je aktualni sat u 12:10 sati. 
 
Karolina Juzbašić podsjetila je na svoje pitanje od prije nekoliko mjeseci kada se 
razgovaralo o novim stanovima POS-a i APN pa je rečeno da je u tijeku anketa i zato 
je zanimaju rezultati ankete?  
 
Ljerka Cividini odgovorila je da je 98% ispitanika zainteresirano za te stanove. 
Potrebno je donijeti odluku o  povjerenstvu za provedbu  natječaja i listu kandidata te 
odluku o kriterijima i mjerilima za kupnju stana. U Povjerenstvu moraju biti i članovi 
APN-a te trenutno pregovaramo s njima. Provesti će se javni natječaj za formiranje 
liste reda prvenstva za kupnju stanova.  
 
Sandra Oslaković postavila je sljedeća pitanja:  
Kada će vijećnicima biti dostupno revizorsko izvješće za Grad Čakovec, jer je prošlo 
više od godinu dana od izjave da ćemo nakon revizije i pregleda zatečenog stanja 
razgovarati o konkretnim radovima na području Grada Čakovca? Da li je revizorsko 
izvješće toliko dobro da optužbe na rad bivše uprave nisu bile utemeljene ili je toliko 
loše pa s obzirom na nove odnose u Gradskom vijeću, ne želimo reći kakva je 
situacija?   
Kada će biti riješene crne točke na cesti u Štefancu na kojoj je bilo poginulih i 
ozlijeđenih?  
 
Ljerka Cividini: 
Prema čl. 206. Zakona o kaznenom postupku, ne možemo dostavljati revizijsko 
izvješće, dok za to ne dobijemo zeleno svijetlo. Dakle, to nema veze sa rasporedom 
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snaga u Gradskom vijeću. Bez obzira na revizorsko izvješće, u Gradu Čakovcu 
konsolidiran je proračun i ostvarena likvidnost proračuna, radi se o vraćanju 
dugoročnog i kratkoročnog kredita, vraćanju obveza prema EU, udrugama i 
zajednicama koje su imale potpisane ugovore, a neisplaćene iznose, revidirani su 
zaostaci od cca 6 milijuna kuna prema dobavljačima. Sve što se planiralo u 2022., 
uglavnom je započeto ili je u postupcima javne nabave.   
Što se tiče državne ceste D3, projektirana je, rekonstruirana je prema uvjetima 
Hrvatskih cesta sa danim uvjetima svih javnopravnih tijela. Radi se prometnoj kulturi 
vozača. Ne možemo odgovornost prebacivati na pojedinca ako postoji mogućnost, 
svjetlosne signalizacije ili ležećih policajaca.  
 
Sandra Oslaković: S obzirom da nije zadovoljna odgovorom o reviziji, moli pisani 
odgovor.  
 
Lovro Horvat postavio je pitanja na koja traži usmeni i pisani odgovor:  
Što je s rekonstrukcijom ceste Novo Selo Rok – Čakovec, koja se obećava već  niz 
godina? Kada se može očekivati početak radova i kolika je projekcija ukupnih 
troškova?  
Što je sa rekonstrukcijom derutne prometnice od Krištanovca do Slemenica?  
Zaključkom Vlade RH od 25. srpnja 2019. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i 
Vlada RH, podržali su projekat na državnoj cesti 209 Slemenice - Mursko Središće sa 
iznosom od 37,5 milijuna kuna. Grad Čakovec je svojim naslovima u  medijima od 
gradonačelnika Murskog Središća preuzeo odnosno prekopirao projekat. Zanima ga 
hoće li se raskrižje Slemenice - Žiškovec koje vodi prema Zasadbregu, rekonstruirati s 
obzirom na crnu točku koja se tamo nalazi?  
 
Ljerka Cividini: 
Bilo bi interesantno pogledati koliko je u rekonstrukciju ceste Čakovec – Novo Selo 
Rok uloženo od 2012. – 2022. Novo Selo Rok nije jedina dionica kojoj je potrebna 
rekonstrukcija. O prometnoj infrastrukturi treba razgovarati kod donošenja Proračuna 
za 2023. i pripadajućih projekcija. Raspolažemo određenim sredstvima. Nadam se 
uspjehu u apliciranju prema sredstvima ITU. O cijeni rekonstrukcije možemo 
razgovarati tek nakon izrade projektne dokumentacije za koju također treba osigurati 
sredstva u proračunu.  
Što se tiče ceste Krištanovec – Slemenice, odgovor je jednak prethodnome.  
Projekti za pješačko biciklističku stazu prema Murskom Središću započeti su 2014. 
Možda je trebalo drugačije razgovarati sa Hrvatskim cestama, u smjeru da su mještani 
naselja Žiškovec i Slemenice ipak zaslužili pješačko biciklističku stazu te da nećemo 
čekati početak izgradnje te staze na potezu prema Murskom Središću. Hvala 
Hrvatskim cestama što su započele s radovima.   
 
Lovro Horvat: 
Koliko je uloženo u cestu Novo Selo Rok vidi i sam. Naravno da smo zahvalni 
Hrvatskim cestama i Vladi RH.  
 
Vesna Baranašić Horvat postavila je pitanja: 
Prvo je postavila direktorici Čakre d.o.o.: Kad se raspravljalo o Izvješću Čakre za 2020. 
predložila je, da bi zbog dotacija Čakri iz Proračuna Grada Čakovca s iznosom od 
300.000,00 kuna, bilo racionalnije preseliti zaposlenike Čakre u gradsku upravu i 
„ugasiti“ agenciju Čakra. Kako je prema Izvješću koje je Čakra podnijela za 2021. 
dotacija ista, a zaposlenih samo dvoje, jasno je da je postojanje tog trgovačkog društva 
neefikasno te moli stav direktorice Čakre o tome. Ujedno je navela da je Čakra za 
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plaće prema izvješću izdvojila 318.000,00 kuna, a od Grada dobila dotaciju od 
280.000,00 kuna.  
S obzirom da na ovoj sjednici nije prisutna samo kao vijećnica Gradskog vijeća, nego 
i kao i predsjednica Nadzornog odbora Stanorada, a na sjednici je po prvi put prisutan 
novi direktor Stanorada, zamolila je direktora da se predstavi i kratko osvrne na 
poslovanje Stanorada d.o.o.   
 
Damira Vresk navela je da je dotacija Čakri u većini godina bila planirana na 
300.0000,00 kn, ali u tom iznosu nije uvijek bila povlačena. U 2020. povučeno je 
220.000.00, a u 2021. – 280.000,00 kuna. Znači, prihodi Čakre nisu samo oni iz 
dotacije Grada, nego i iz tržišta te iz projekata. Ako je povučena dotacija od 280.000,00 
kuna to čini cca 30% ukupnih prihoda Čakre. U Čakri su zaposlene 4 osobe. Osobno 
smatra da grad veličine Čakovca mora imati svoju agenciju, ali isto tako smatra da u 
tu agenciju i njezine ljude treba ulagati. Za veličinu Grada Čakovca agencija ima 
najmanje zaposlenika i osnivač je financira sa najmanje sredstava. U konačnici odluku 
će donijeti osnivač.  
 
Marko Tomašić javno se predstavio i dao kratak osvrt na poslovanje Stanorada d.o.o.  
 
 

Potpredsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 12:34 sati. 
 
 

 
U dvorani je bilo prisutno 14 vijećnika. 
 
 
Točka 1. Donošenje Oduke o:  

a) izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca 

Raspravu je otvorio potpredsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Sandra Oslaković, Josip Varga.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 14 vijećnika.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Potpredsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izboru 
predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 
 „Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izboru predsjednika 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, donesena većinom glasova svih vijećnika.  
 
 

b) razrješenju i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada 
Čakovca   

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Lovro Horvat, Nino Vurušić, Vesna Baranašić Horvat.  
  
U vijećnici je bilo prisutno 14 vijećnika.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o razrješenju 
i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
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 „Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o razrješenju i izboru 
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca, donesena većinom glasova svih 
vijećnika.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Točka 2. Davanje Suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju 
izgradnje Regionalnog Edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec 
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Nino Vurušić, Ljerka Cividini, Lovro Horvat. 
  
U vijećnici je bilo prisutno 14 vijećnika.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Suglasnosti za 
potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje Regionalnog Edukacijsko-
rehabilitacijskog centra Čakovec.  
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost za potpisivanje Sporazuma 
o sufinanciranju izgradnje Regionalnog Edukacijsko-rehabilitacijskog centra 
Čakovec izdana jednoglasno.  
 
 
Točka 3. Izvješće o poslovanju u 2021. Centra za kulturu Čakovec  

Uvodno obrazloženje dao je ravnatelj Centra za kulturu Čakovec.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za društvene djelatnosti koji Izvješće o poslovanju 
Centra za kulturu za 2021., nije podržao. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Romano Bogdan, Sandra Oslaković, Vesna Baranašić 
Horvat, Miroslav Novak, Karolina Juzbašić u ime Kluba vijećnika MP-NL, HNS-a, 
HDSS-a, HSLS, Demokrati.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 14 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Izvješće o poslovanju u 2021. 
Centra za kulturu Čakovec.  
 
 „Za“ su glasovala 3 vijećnika, 8 ih je glasovalo „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da Izvješće o poslovanju u 2021. Centra za 
kulturu Čakovec, nije usvojeno.  
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Točka 4.  Davanje Suglasnosti na Odluku o promjeni i proširenju djelatnosti 
Centra za kulturu Čakovec 
 

Uvodno obrazloženje dao je ravnatelj Centra za kulturu Čakovec. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za društvene djelatnosti, koji je prijedlog Suglasnosti 
na Odluku o promjeni i proširenju djelatnosti Centra za kulturu Čakovec, 
jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Romano Bogdan, Karolina Juzbašić. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 14 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Suglasnosti na 
Odluku o promjeni i proširenju djelatnosti Centra za kulturu Čakovec. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na Odluku o promjeni i 
proširenju djelatnosti Centra za kulturu Čakovec, dana jednoglasno.  
 
 
 
Točka 5. Donošenje Odluke o financiranju užine učenicima osnovnih škola 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za društvene djelatnosti, koji je prijedlog Odluke o 
financiranju užine učenicima osnovnih škola, jednoglasno uputio Gradskom vijeću 
na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Sandra Oslaković, David Vugrinec.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 14 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
financiranju užine učenicima osnovnih škola.  
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o financiranju užine učenicima 
osnovnih škola, donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 6. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana: 

a) Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca 

Vijećnici su dobili prijedlog deset vijećnika Gradskog vijeća Gada Čakovca da se Darko 
Zver razriješi članstva Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca, 
a Mirjana Bistrović da se izabere za člana Odbora za financije i proračun.  
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Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Sandra Oslkaković, Josip Varga, Nino Vurušić, Ljerka 
Cividini, Vesna Baranašić Horvat. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 14 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Rješenja o 
razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća 
Grada Čakovca. 
  
 „Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca, doneseno 
većinom glasova.   
 
 

b) Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca 

Vijećnici su dobili prijedlog deset vijećnika Gradskog vijeća Gada Čakovca da se Boris 
Bistrović razriješi članstva Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada 
Čakovca, a Slavica Andrašec da se izabere za člana Odbora za društvene djelatnosti.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 14 vijećnika.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Rješenja o 
razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti. 
 
 „Za“ je glasovalo 12 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Odbora za društvene djelatnosti, doneseno većinom glasova.  
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 13:37. 
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KLASA: 024-03/22-01/8 
URBROJ: 2109-2-02-22-02 
Čakovec, 13. srpanj 2022.  

      
 
   PROČELNICA                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

 mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.         Josip Varga                           
 
 
 
 
 
 
 


