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Čazma, 10.07.2013.

Z A P I S N I K

o radu 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme
održane 10.07.2013. godine, s početkom u 9,00 sati
u Gradskoj vijećnici u Čazmi, K. Tomislava 1

NAZOČNI VJEĆNICI:
IZOČNI VIJEĆNICI:
1. Nedeljka Bačani
1. Vinko Ravlić,
2. Nevio
Birt
3. Robertina Čuhnil
4. Rudolf Duž
5. Stjepan Gomerčić
6. Marijan Habijančić
7. Branko Kupsjak
8. Antun
Mesar
9. Franjo
Milčić
10. Nikolina Perčec
11. Andrea Prugovečki Klepac
12. Željko
Sinković
13. Danijela Šajtar
14. Ivana
Žugaj
Sjednici su prisustvovali:
1. Dinko Pirak, grdonačelnik,
2. Snježana Dončević, zamjenica gradonačelnika,
3. Jadranka Paranos, tajnik-pročelnik,
4. Drago Magdić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo,
5. Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
6. Zlatko Deveđija, predstavnik "Komunalija"
-rukovoditelji službi i ustanova koji se financiraju iz proračuna,
-predstavnici medija.
Predjednica vijeća Andrea Prugovečki Klepac, pozdravlja nazočne vijećnike i goste. Predlaže da se
točka jedan razmatranje Izvješća Mandatnog povjerenstva i polaganje svečane prisege novih
članova Gradskog vijeća Grada Čazme, razmotri prije usvajanja zapisnika zbog utvrđivanja
kvoruma. Predsjednica je obrazložila da je jedan dio vijećnika stavio mandat u mirovanje, te je
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potrebno po prijedlogu političkih stranaka utvrditi nove vijećnike i isti trebaju položiti svečanu
prisegu.
Prijedlog predsjednice vijeća jednoglasno je usvojen.
Branko Kupsjak, predsjednik Mandatnog povjerenstva pročitao je izvješće Mandatnog
povjerenstva ,nakon što su pojedini izabrani vijećnici podnijeli ostavke na izbor i prijedlog novih vijećnika,
koje su predložile političke stranke kao i kandidate sa kandidacijskih lista grupe birača..
Ostavke na izbor za člana Gradskog vijeća podnijeli su slijedeći vijećnici:
1. Vijećnik Josip Vinceković, stavio je mandat u mirovanje iz osobnih razloga,
2. Vijećnik Dean Božić, podnio ostavku na mjesto vijećnika u Gradskom vijeću,
3. Vijećnik Franjo Jagatić, podnio je ostavku na mjesto vijećnika u Gradskom vijeću,
4. Vijećnik Ivica Sever, podnio je ostavku na mjesto vijećnika u Gradskom vijeću.
Političke stranke predložile su slijedeće zamjenike:
1. Politička stranka HDZ predložila je zamjenika člana koji će umjesto člana Josipa
Vincekovića čiji mandat miruje ,obavljati dužnost člana Gradskog vijeća Grada Čazme i
to Željka Sinkovića iz Grabika 31.
2. Vijećnika Deana Božića koji je izabran sa liste grupe birača –Rudolfa Duža zamjenjuje
prvi slijedeći kandidat sa liste Antun Mesar iz Siščana 98.
3. Politička stranka HSS predložila je zamjenike članova koji će umjesto vijećnika koji su
podnijeli ostavke obavljati dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Čazme i to:
-Nikolinu Perčec, iz Cerine 103,
-Ivanu Žugaj iz Gornjih Lipovčana 11.
Predsjdnica vijeća pročitala je tj. prozvala sve izabrane članove Gradskog vijeća i to: Bačani
Nedeljka –HSS; Birt Nevio-HSLS; Mesar Antun- kan. lista grupe birača-Rudolf Duž;Čuhnil Robertinakan.lista grupe birača-Rudolf Duž; Duž Rudolf-kan.lista grupe birača Rudolf Duž;Gomerčić Stjepan-SDP,
HNS, HSU; Habijančić Marijan-HSS; Perčec Nikolina-HSS; Kupsjak Branko-HSS; Milčić Franjo-SDP,
HNS, HSU; Prugovečki Klepac Andrea-HSS; Ravlić Vinko-HDZ, HSP-AS; Žugaj Ivana-HSS; Šajtar
Danijela –HDZ HSP-AS ; Sinković Željko –HDZ-HSP-AS.
Novi članovi Gradskog vijeća: Željko Sinković, Antun Mesar, Nikolina Perčec i Ivana
Žugaj, položili su svečanu prisegu i istu potpisali.
Predsjednica vijeća po izvršenoj prozivci utvrdila je kvorum i konstatirala da od 15
izabranih vijećnika sjednici prisustvuje 14 vijećnika ,te da vijeće može donositi pravovaljane
akte.
Predsjednica vijeća stavila je na razmatranje Zapisnik o radi 1. konstiturajuće sjednice
Gradskog vijeća Grada Čazme održane 19. 06. 2013. godine.
Jednoglasno bez primjedbi sa 14 glasova "za" usvojen je Zapisnik o radu 1.
konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.
Predsjednica vijeća predložila je dnevni red. Nakon što je provedeno glasovanje predloženi
dnevni red jednoglasno je usvojen.

DNEVNI RED
1. Aktualni sat(informacije ,upiti i prijedlozi)
2. Izbor predsjednika i članova Odbora Gradskog vijeća Grada Čazme i to:
-Odbora za Statutarno-pravna pitanja,
-Odbora za mjesnu samoupravu,
-Odbora za financije i proračun,
-Odbora za društvene djelatnosti ,priznanja, predstavke i žalbe,
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-Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo.
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg obračuna proračuna Grada Čazme za 2012 godinu.
Izvjestitelj: Drago Magdić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i komunalno gospodarstvo.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja Zlatnog grba
Grada Čazme.
Izvjestiteljica :Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti
i unutarnji nadzor,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu
Čazma.
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti
i unutarnji nadzor.
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Grada Čazme za razdoblje od 2010. do 2012. g.
Izvjestitelj: Drago Magdić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i komunalno
gospodarstvo.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Grada Čazme.
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene
djelatnosti i unutarnji nadzor.
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Čazme.
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti
i unutarnji nadzor.
Točka 1.
AKtualni sat (informacije, upiti i prijedlozi)
Dinko Pirak, podnosi kraće izvješće o važnijim aktivnostima u Gradu Čazma u periodu od zadnje sjednice
vijeća .Gradonačelnik je pojedinačno obrazložio sva važnija događanja i aktivnosti na nivou grada kao i sve
značajnije odluke koje je u svojoj nadležnosti kao gradonačelnik donio. Odluke za čije je donošenje nadležno
gradsko vijeće proslijeđene su vijeću na razmatranje i donošenje.
Nakon izviješća gradonačelnika vijećnici postavljaju pitanja slijedećim redoslijedom:
NEDELJKA BAČANI
-postavila bih pitanje u svezi legalizacije .Građane zanima dali mogu u građevinski objekt uvesti vodu,
ukoliko taj objekt nema građevinsku dozvolu tj. nije legaliziran.
RUDOLF DUŽ
- ja sam kao vijećnik mislio predložiti da se nama kao vijećnicima u novom sazivu dostavi izvorni tekst
Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća, kako bi i mi kao vijećnici znali kako se ponašati, te koja su naša prava i
obveze kao vijećnika.
- od gradonačelnika bih tražio da nam se u pismenom obliku dostavi izvješće o zaduženju Grada Čazme te što
se sve na nivou grada financiralo sredstvima za koja se grad zadužio.
- što se sve na nivou grada poduzima u pogledu sanacije postojećeg deponija komunalnog otpada u Čazmi.
- kao vijećnik u novom sazivu vijeća, uputio bih primjedbu zašto vijeće u novom sazivu razmatra i usvaja
Godišnji obračun u proračunu Grada Čazme za 2012. godinu, navedeni obračun je trebalo razmotriti Gradsko
vijeće u prethodnom sazivu.
DANIJELA ŠAJTAR – ispred kluba HSS I HDZ imam više upita građana i to:
- građane naselja Miklouš zanima kada će proći vodovodna mreža kroz naselje Miklouš i kada će se moći
priključiti na vodovod.
- mještane naselja Vrtlinska zanima što je sa sredstvima od donacije koja su dobivena za sanaciju crkve u
Vrtlinskoj.
- što je sa izradom okretišta autobusa kod osnovne škole, postojeće okretište postalo je opasno kako za
školsku djecu, tako i za roditelje koji sa autima dolaze po djecu.
BRANKO KUPSJAK
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- postavio bih vijećničko pitanje što je sa daljnjom izgradnjom nogostupa u Gornjem Dragancu. Ranije
pokrenuta akcija oko izgradnje nogostupa urodila je plodom i veliki dio tog nogostupa je napravljen. Ostalo je
samo spojiti jedan dio između Čazme i Draganca. Zanima me kada će se taj dio nogostupa napraviti.
- postavljam i pitanje u svezi problematike parkiranja kamiona kod mlina na zavoju u Gornjem Dragancu.
Ispred nadležnih službi Grada trebalo bi uputiti dopis mlinu i iste obavezati da kamione od mlina parkiraju u
svom dvorištu, budući se parkiranjem istih u zavoju, dovodi u opasnost sigurnost školske djece u Gornjem
Dragancu.
- u naselju Vagovina iza groblja u Gornjem Dragancu izviditi mogućnost izgradnje parkirališta, kako svi koji
dolaze na groblje u Dragancu u vrijeme sprovoda ili drugom prigodom mogli parkirati jer ne mogu svi
parkirati ispred groblja.
- MO Draganac planira proslavu 700 godina Gornjeg Draganca. Prijedlog je da to bude prva subota u
9.mjesecu, a daGgrad Čazma bude pokrovitelj proslave. MO Gornji Draganac će u pismenom obliku dostaviti
zahtjev gradu.
ANTUN MESAR
- kao vijećnik koji dolazi iz naselja Siščani, postavio bih pitanje u svezi sanacije škole u Siščanima. Znamo da
je objekt škole u ruševnom stanju a trebalo bi održavati i okoliš oko tog objekta.
MARIJAN HABIJANČIĆ
- kod nas u Vrtlinskoj prošao je vodovod, no ostali su nezatrpani jarci kako su se izvodili radovi na trasi
vodovoda. Zanima me kada će se sanirati ti jarci koji su iskopani zbog izgradnje vodovodne mreže.
Gradonačelnik odgovara na postavljena pitanja vijećnika:
- po postavljenom vijećničkom pitanju vijećnice Nede Bačani mogu reći da je dosada za sve objekte za
priključke na vodovodnu mrežu bila potrebna sva zakonom propisana dokumentacija, tj. građevinska dozvola.
U tom dijelu propisi su se promijenili i za priključak na vodovod neće trebati građevinska dozvola, a grad će i
dalje oslobađati od obaveze plaćanja naknade za priključak.
- u svezi vijećničkog pitanja o dostavljanju novim vijećnicima Statuta i Poslovnika, moram reći da već
imamo ustaljenu praksu da poslije izbora vijećnicima dostavljamo Statut i Poslovnik i druge zakonske propise
koji vijećnicima mogu pomoći u obavljanju vijećničke dužnosti.
- postavljeno je i pitanje zašto Godišnji obračun proračuna za 2012. godinu nije donijelo vijeće u starom
sazivu,što ima logike. Po Zakonu o proračunu taj obračun treba usvojiti gradsko vijeće do kraja petog
mjeseca, a budući da su bili izbori gradsko vijeće u petom mjesecu bilo je raspušteno.
- na vijećničko pitanje u svezi zaduženja Grada Čazme i na što su sve utrošena sredstva za koja se Grad
zadužio, dobiti ćete odgovor u pismenom obliku. Grad se kreditno zadužio za sredstva kojima je napravljena
cesta MIKLOUŠ – MARTINAC, kredit će se otplatiti za par godina, a svi noviji krediti su otplaćeni. Ovom
prilikom moram reći da grad ima i ogromna potraživanja preko 1.600.000, 00 kn od tvrtki i preko
2.000.000,00 kn građana s osnove obaveze plaćanja komunalne naknade. Ukupna potraživanja Grada su
preko 3.000.00, 00 kn. Vi kao novi vijećnici, budući da vam je dužnost da što više kontaktirate sa građanima i
pomažete im u rješavanju njihovih svakodnevnih problema, možete utjecati tj. apelirati na građane da izvrše
svoju obavezu prema gradu kako bi došli do novaca sa kojim bi mogli napraviti što više od komunalne
infastrukture u svim naseljima na našem području.
- izgradnja vodovoda na pravcu VUČANI –MARTINAC je zadnji pravac za izvođenje radova na izgradnji
vodovoda. Kao izvođač radova izabrane su " Komunalije". Očekuje se suglasnost za izvođenje radova i u
toku ljeta krenuti će se sa izvođenjem radova na vodovodnoj mreži u tom pravcu.
- obnova crkve u Vrtlinskoj je aktualno pitanje no nositelj investicije je župa, a grad je učestvovao sa
sredstvima od 60.000,00 kn. Tu investiciju pratimo i periodično za istu osiguravamo po 10.000, 00 kn.
Izgradnja je malo zastala jer župnik želi izgraditi i sanitarni čvor što povećava iznos investicije. Smatramo da
je to nepotrebno jer sanitarni čvor ima Vatrogasni dom, koji graniči sa župnim dvorom.
- okretište školskog autobusa kod Osnovne škole je veliki problem. Našoj Osnovnoj školi potrebna je
nadogradnja i to smo na nivou županije uspjeli nametnuti da se financira ta nadogradnja. Županija zadnjih
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godina nije ništa ulagala u Osnovnu školu Čazma. Za to autobusno okretište imamo i projektnu dokumentaciju
no na nivou županije nismo uspjeli da se to financira. U dijelu tog projekta okretišta je i uređenje projekta za
parkiralište i spoj Livadarske, A.G.Matoša i A. Vulinca. S obzirom na cjelokupnu problematiku, predlažem
da pokrenemo inicijativu o preuzimanju osnivačkih prava za Osnovnu školu na Grad kako bi mogli parirati
županiji s obzirom da ista godinama ne ulaže ništa u našu Osnovnu školu. Za to trebamo vašu potporu, a
nadam se da će nas u tome podržati i resorno ministarstvo i vlada, o čemu ćemo vas redovito obavještavati.
- na izgradnju nogostupa u Gornjem Dragancu nismo zaboravili, ostalo je još oko petsto metara da bi se
nogostupom povezala Čazma – Draganac, no radi se o državnoj cesti i bez njih to ne možemo napraviti.
Preuzimam obavezu da ćemo sve poduzeti da se to napravi, kao i za ulicu Milana Novačića da se obnovi cijela
ulica od raskrižja za Miklouš do Draganca.
- oko problematike parkiranja kamiona od mlina na zavoju u Gornjem Dragancu što ugrožava sigurnost
školske djece u Dragancu. O tom problemu razgovarao sam sa direktorom " Granolia" i vjerujem da ćemo taj
problem u dogledno vrijeme riješiti.
- o izgradnji parkirališta u Vagovini kod groblja ćemo razmisliti i vjerujem da ćemo iznaći financijska
sredstva za izgradnju tog parkirališta.
- prijedlog MO Draganac da Grad prihvati pokroviteljstvo nad proslavom 700. obljetnice Gornjeg Draganca.
Grad prihvaća pokroviteljstvo,pokrenite inicijativu.
. saniranje ostataka stare škole u Siščanima je problem, no ruševnu školu nemamo samo u Siščanima. To
imamo i u Cerini, Martincu, Lipovčanima. Ako te objekte sruše ili saniraju "Komunalije", onda to netko treba
i platiti, mada smatram da je taj problem u nadležnosti županije, a tu problematiku imamo na nivou cijele
Hrvatske.
- nakon izgradnje vodovoda po naseljima ostali su nezatrpani jarci, no da bi u određenom roku povukli
sredstva iz nadležnih institucija na nivou države, išli smo intenzivnije na izgradnju vodovodne mreže po
naseljima jer smo morali izvesti radove u određenom roku. Svjesno smo ostavili nezatrpane jarke kako bi
povukli što više sredstava, a sanacija jaraka ići će naknadno po svim naseljima i zatrpat će se jarci koji nisu
sanirani tokom izgradnje vodovodne mreže.
Predsjednica vijeća zadužuje Tajništvo da se vijećnicima u materijalima, dostavi Status i Poslovnik Gradskog
vijeća.

Točka 2.
Predsjednica vijeća Andrea Prugovečki Klepac, poziva predsjednicu Povjerenstva za izbor i imenovanja
da iznese prijedloge političkih stranaka za izbor predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada
Čazme.
Neda Bačani, predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanje pročitala je prijedloge političkih stranaka
za predsjednike i članove Odbora Gradskog vijeća.
a) ODBOR ZA STATUTARNO -PRAVNA PITANJA:
1. Nikolina Perčec, za predsjednicu,
2. Anđelko Perković, za člana,
3. Stjepan Gomerčić, za člana,
Nakon provedenog glasovanja predsjednica vijeća konstatirala je da je sa 14 glasova "za" jednoglasno
donijeto Rješenje o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja u predloženom sazivu. Rješenje je u
privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.
b) ODBOR ZA MJESNU SAMOUPRAVU
1. Branko Kupsjak, za predsjednika,
2. Ivan Crnčić, za člana,
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3. Franjo Milčić, za člana,
Po provedenom glasovanju predsjednica vijeća konstatira da je sa 13 glasova "za" i jednim
"suzdržanim" glasom ,donijeto Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za mjesnu samoupravu u
predloženom sastavu. Rješenje je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.
c) ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
1. Ivo Salaj, za predsjednika,
2. Andrea Prugovečki, za člana,
3. Ivana Žugaj, za člana,
4. Alojz Podgorski ,za člana,
5. Robertina Čuhnil, za člana,
Po provedenom glasovanju predsjednica vijeća konstatira da je sa 14 glasova "za"
donijeto Rješenje o izboru Odbora za financije u predloženom sastavu. Rješenje je u privitku
zapisnika i čini njegov sastavni dio.
d) ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ,PRIZNANJA, PREDSTAVKE I
ŽALBE.
1. Jadranka Kruljac Sever, za predsjednicu,
2. Danijela Šajtar, za člana,
3. Nevio
Birt, za člana,
Po provedenom glasovanju predsjednica vijeća konstatirala je da je sa 14 glasova "za"
jednoglasno donijeto Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti, priznanja, predstavke i žalbe u
predloženom sastavu. Rješenje je u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.
e)ODBOR ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU PODUZETNIŠTVO
I OBRTNIŠTVO.
1. Vjekoslav Budanac, za predsjednika,
2. Marica
Tičak, za člana,
3. Marijan
Habijančić, za člana,
4. Josip
Vinceković, za člana,
5. Dražen
Pavlović, za člana.
Po provedenom glasovanju sa 13 glasova "za" jednim glasom "protiv" donijeto je Rješenje o
izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu, poduzetništvo i obrtništvo u
predloženom sastavu. Rješenje je u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 3.
Drago Magdić, podnosi kraće obrazloženje po prijedlogu Godišnjeg obračuna proračuna Grada
Čazme za 2012 .godinu. Na postavljeno vijećničko pitanje zašto ovaj Godišnji obračun proračuna nije usvojilo
gradsko vijeće u prethodnom sazivu, moram dati odgovor da to pitanje ima logike. Godina je završila sa
31.12.2012. no obračun za prethodnu godinu završava sa petim mjesecom .Znamo da je zbog raspisanih
izbora gradsko vijeće u prethodnom sazivu bilo raspušteno, a imamo zakonsku obavezu da Godišnji obračun
proračuna donosi Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo.
Po Godišnjem proračunu za 2012. godinu prihodi i primici su 16. 140. 982, ukupno ostvareni rashodi i
izdaci 15 .956. 657, višak prihoda i primitaka 184. 325. U planiranim iznosima nisu se realizirala sredstva za
kapitalna ulaganja za koje smo u proračunu morali osigurati sredstva da bi se mogli pojaviti sa zahtjevima za
sredstva u ministarstvima i fondovima EU. Uz Godišnji obračun proračun za 2012 .godinu dostavljeni su
izvještaji korisnika proračuna koji se financiraju iz proračuna. Svi korisnici proračuna redovito dobivaju
sredstva za normalno funkcioniranje. Vjerujemo da ćemo u planiranom tj. zakonskom roku uspjeti
izbalansirati prihodnu i rashodnu stranu proračuna.
Stjepan Gomerčić privremeno napustio rad sjednice.
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Po provedenom glasovanju predsjednica vijeća konstatirala je da je sa 11 glasova "za" jednim glasom
"protiv" i jednim "suzdržanim" glasom ,većinom glasova svih vijećnika usvojen je Godišnji obračun
proračuna Grada Čazme za 2012 .godinu. Godišnji obračun proračuna je u privitku zapisnika i čini njegov
sastavni dio.
Točka 4.
Elvira Babić Marković, obrazlaže prijedlog Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja Zlatnog grba Grada
Čazme za 2013. godinu. Priznanje se dodjeljuje sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Čazme.
Povodom dana Grada Čazme predlaže se da se za 2013. godinu Zlatni grb Grada Čazme dodjeli Božici Stanko
iz Čazme, a priznanje će se uručiti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća. Pročelnica je pročitala sve pristigle
prijedloge koji su pristigli po obavijesti o raspisanom javnom pozivu objavljenom putem medija kao i
pismene obavijesti koje su dobile sve udruge, klubovi, škole ustanove i tvrtke. Odluku o dodjeli priznanja
Zlatni grb donosi Gradsko vijeća a Odluku o dodjeli priznanja i zahvalnica može dodijeliti i gradonačelnik.
Stjepan Gomerčić vratio se na sjednicu vijeća.
Po provedenom glasovanju jednoglasno sa 14 glasova "za" donijeta je Odluka o dodjeljivanju javnog
priznanja Zlatnog grba Grada Čazme .Odluka je u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 5.
Elvira Babić Marković, podnosi kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o imenovanju ravnateljice
Centra za kulturu Čazma. Sukladno Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi i Statutu Centra za
kulturu ravnatelja Centra za kulturu imenuje predstavničko tijelo osnivača. Sukladno zakonskoj proceduri
istekom mandata ravnateljici raspisan je natječaj za imenovanje ravnatelja javne ustanove u kulturi Centra za
kulturu Čazma. Natječaj je raspisalo natječajno Povjerenstvo, objavljen je u dnevnom tisku i na isti je
pristigla samo jedna molba Jadranke Kruljac Sever. Natječajno Povjerenstvo utvrdilo je da Jadranka Kruljac
Sever ispunjava sve potrebne uvjete po natječaju sukladno zakonu i statutu, poslove ravnateljice obavlja
profesionalno i savjesno, te predlaže vijeću donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu
Čazma.
Po provedenom glasovanju jednoglasno sa 14 glasova "za" donijeta je Odluka o imenovanju ravnateljice
Centra za kulturu Čazma. Odluka je u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 6.
Drago Magdić, podnosi kraće uvodno obrazloženje po Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Grada Čazme za razdoblje od 2010. do 2012 .godine. Sukladno Zakonu o otpadu, zakonska je obaveza
predstavničkog tijela tj. Gradskog vijeća da razmotri i prihvati navedeno izvješće. Plan gospodarenja,
donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 24. 03. 2006. godine a u svrhu uspostave cjelovitog sustava
gospodarenja komunalnim otpadom. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja naše komunalno
poduzeće, a uvedeno je već i selektivno sakupljanje komunalnog otpada.
Dinko Pirak, pod ovom točkom dnevnog reda želio sam vas informirati sa problematikom gospodarenja
sa komunalnim otpadom. Pohvalio bih naše komunalno poduzeće i moramo se složiti da taj posao obavljaju
dobro. Jedni od prvih u državi krenuli smo sa selektiranjem komunalnog otpada i za građane nabavili i drugu
kantu za odlaganje selektivnog otpada za što je nabavljeno i vozilo. Sanacija postojećeg deponija tj.
odlagališta komunalnog otpada ne ovisi samo o nama , za rješavanje problematike odlagališta komunalnog
otpada zadužena je županija .Naša županija za odlagalište komunalnog otpada na nivou županije odredila je
lokaciju u Ždralovima. Dok ta lokacija ne bude u funkciji mi i dalje moramo koristiti naše postojeće
odlagalište. Krenuli smo u sanaciju postojećeg odlagališta i za to smo potpisali Ugovor sa Fondom za zaštitu
okoliša. Procjena je da će ukupni troškovi sanacije koštati 8 miliona kuna za što bi Grad Čazma trebao
osigurati oko 60% sredstava od tog iznosa, što grad u ovom momentu ne može osigurati. Za sanaciju
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postojećeg deponija imamo svu potrebnu dokumentaciju a očekujemo da ćemo dobiti i određena sredstva iz
fondova EU, kao i da će u dogledno vrijeme profunkcionirati i odlagalište komunalnog otpada na nivou
županije.
Po provedenom glasovanju jednoglasno sa 14 glasova "za" prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Grada Čazme za razdoblje od 2010-2012. godine. Odluka o prihvaćanju Izvješća u
privitku je zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 7.
Elvira Babić Marković, podnosi kraće obrazloženje po Odluci o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno ,operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema
akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi gradonačelnik a imenuje se sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju
i Pravilniku o mobilizaciji, kojima je regulirano da su pojedini članovi Stožera članovi po položaju. Po
provedenim izborima određene osobe su nakon izbora ili imenovanja na određene funkcije po položaju postali
i članovi Stožera zaštite i spašavanja te se predlaže imenovanje Stožera zaštite i spašavanja u predloženom
sastavu. Pročelnica je pojedinačno obrazložila imenovanje načelnice i članova Stožera zaštite i spašavanja.
Po provedenom glasovanju sa 14 glasova "za" jednoglasno je donijeta Odluka o imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Grada Čazme u predloženom sastavu. Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni
dio.
Točka 8.
Elvira Babić Marković, podnosi kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o imenovanju
Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Čazme. Odluka se donosi sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i
Pravilniku o mobilizaciji .Prijedlog o imenovanju zapovjednika ,članova i operativaca Zapovjedništva Civilne
zaštite Grada Čazme pročelnica je obrazložila pojedinačno. Zapovjednik i pojedini članovi Zapovjedništva
imenuju se u Zapovjedništvo po položaju što je određeno zakonom.
Po provedenom glasovanju sa 14 glasova "za" jednoglasno je donijeta Odluka o imenovanju
Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Čazme u predloženom sastavu. Odluka je u privitku zapisnika i čini
njegov sastavni dio.

Predsjednica vijeća zaključila je rad 2 . sjednice u 11,00 sati.

ZAPISNIČAR:
Barka Horvatić upr. prav.v.r.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
GRADA ČAZME
Andrea Prugovečki Klepac, prof. v.r.
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