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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD ČAZMA 
GRADSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 021-05/14-01-2 
URBROJ: 2110-01-03/14-10 
Čazma, 17.03.2014.             
                                                             Z A P I S N I K  

o radu 5.  sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme  
održane 17.03.2014. godine, s početkom u 9,00 sati  

u gradskoj vijećnici u Čazmi, K. Tomislava 1. 
 
 

NAZOČNI  IZABRANI VJE ĆNICI:       
      1.   Nedeljka   Bačani                                

2. Nevio       Birt                                      
3.   Rudolf      Duž 
4.   Petar         Deduš 
5.   Stjepan     Gomerčić 
6.   Marijan    Habijančić 
7.   Branko     Kupsjak 
8.   Darko       Kajfeš 
9.   Antun       Mesar 
10. Franjo      Milčić 
11. Nikolina  Perčec 
12. Vinko      Ravlić 
13. Željko      Sinković 
14. Danijela   Šajtar 
15. Ivana       Žugaj 
 
     Sjednici su prisustvovali: 
1. Dinko Pirak, gradonačelnik, 
2. Snježana  Dončević, zamjenica gradonačelnika, 
3. Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalnog 

gospodarstva ,gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, 
4. Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji 

nadzor, 
5. Jadranka Paranos, pročelnik-tajnik, 
6. Ivan Beljan, direktor "Komunalija" d .o. o. 
6 Mirko Cindrić, načelnik PP Čazma. 
     Sjednici su prisustvovali rukovoditelji službi i ustanova koji se financiraju iz proračuna  
     -predstavnici medija. 
    Sjednicu je do izbora  predsjednika vijeća vodila  potpredsjednica  vijeća Danijela Šajtar, 
budući je predsjednica vijeća Andrea Prugovečki Klepac zbog imenovanja za pročelnicu 
Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i 
ekologiju,  mandat vijećnice u gradskom vijeću stavila u mirovanje a samim tim i 
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predsjednice vijeća zbog nespojivosti obnašanja funkcije predsjednice vijeća  i pročelnice 
upravnog odjela sukladno članku 79. Zakona o lokalnim izborima. 
Potpredsjednica vijeća konstatirala je da sjednici  od 15 vijećnika do verifikacije mandata 
novog vijećnika prisutno 14 vijećnika. 
   Potpredsjednica vijeća  prije glasovanja o usvajanju Zapisnika sa 4. sjednice vijeća, 
otvorila je raspravu po istom. 
  Antun Mesar ,imam primjedbu na točku 10 .zapisnika sa 4. sjednice vijeća.  U diskusiji kao 
i prijedlozima koje sam iznio na sjednici pod točkom 10 .oko uređenja okoliša kod zgrade 
stare škole u Siščanima ,a istu sam predložio kao amandman ,nisam pitao da li će grad 
mještanima sela Siščani i dalje omogućiti održavanje rekvizita oko zgrade školi nego sam 
mislio i rekao da li će dozvoliti da mještani i dalje održavaju okoliš oko zgrade škole. 
  -u točci 16. zapisnika po raspravi o Programu javnih potreba u športu za 2014. godinu ,u 
zapisniku je napisano da sam rekao "predlažem da nadležne institucije provjere poslovanje 
pojedinih sportskih klubova čije poslovanje prelazi iznos od 80.000,00 kuna." Tražim da se 
zapisnik u tom dijelu ispravi jer sam točno rekao" postoje nadležne institucije koje mogu 
provjeriti poslovanje sportskih klubova čije poslovanje prelazi iznos od 80.000,00 tisuća 
kuna",što je u značenju riječi velika razlika. 
     Jadranka Paranos, u Tajništvu ćemo još jednom preslušati snimku 4 sjednice gradskog 
vijeća i sukladno vašoj primjedbi u zapisniku izvršiti ispravku vaše diskusije. 
   Jednoglasno sa iznijetom primjedbom na diskusije pod točkom 10. i 16 .Zapisnika 
jednoglasno sa 14 glasova "za" usvojen je zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Čazme. 
 
    Potpredsjednica vijeća predložila je dnevni red kao u sazivu koji je sa 14 glasova za  
usvojen jednoglasno  
   
                                                        D N E V N I      R E D 

 
1.  Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata izabrane članice Gradskog vijeća 
     Grada Čazme i imenovanju zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Čazma, 
     Izvjestitelj: Branko Kupsjak, predsjednik Mandatnog povjerenstva,  
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada 
    Čazme, 
    Izvjestiteljica: Nikolina Perčec.   
3. Aktualni sat ( informacije ,upiti i prijedlozi), 
   -Izvješće po Pregledu stanja i kretanja kriminaliteta i prekršajne problematike za vremenski  
     period od 01. 01. 2013. godine do 31. 12. 2013. godine na području Grada Čazme. 
     Izvjestitelj: Mirko Cindrić, načelnik PP Čazma. 
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
     infrastrukture  Grada Čazme za     2013. godinu. 
    Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun , 
    komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju. 
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća  o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
    komunalne infrastrukture Grada Čazme u 2013. godinu. 
    Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun  
    komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju. 
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih 
   od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu. 
   Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun  
   komunalno gospodarstvo, gospodarstvo,  zaštitu okoliša i ekologiju. 
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana 
    gospodarenja otpadom Grada Čazme za 2013 .g. 
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Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju. 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova gradskog Povjerenstva 
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju. 

 
                                                              Točka 1. 
        Branko Kupsjak, predsjednik Mandatnog povjerenstva pročitao je izvješće Mandatnog 
povjerenstva o izboru novog vijećnika budući je  vijećnica   i predsjednica Gradskog vijeća 
Andrea Prugovečki Klepac imenovana za pročelnicu Upravnog odjela za proračun, komunalno 
gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju što je sukladno članku 79. Zakona o 
lokalnim izborima("NN 144/12) nespojivo, te je imenovana stavila svoj mandat vijećnice u 
mirovanje u Gradskom vijeću Grada Čazme. 
     Politička stranka HSS predložila je sa liste zamjenika člana koji će umjesto članice čiji  
mandat  miruje obnašati dužnost člana Gradskog vijeća i to Petra Dudaša. 
    
    Potpredsjednica vijeća čestitala je novoizabranom članu Gradskog vijeća  Petru Dudašu na 
izboru. Novoizabrani član Gradskog vijeća Petar Dudaš, položio je svečanu prisegu i istu 
potpisao.  
     Izborom novog člana Gradskog vijeća i polaganjem svečane prisege , sjednici  prisustvuje 15 
vijećnika. 
                                                                Točka 2. 
    Potpredsjednica vijeća poziva Nikolinu Perčec  da iznese prijedlog Izvešća za izbor 
predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čazme. 
   Nikolina Perčec, podnosi Izvješće po kojem se predlaže tj. obavještava Gradsko vijeće da je 
vijećnica i dosadašnja predsjednica Gradskog vijeća Andrea Prugovečki Klepac, imenovanjem 
za pročelnicu u Upravnom odjelu za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu 
okoliša i ekologiju u gradskoj upravi, svoj mandat vijećnice i predsjednice vijeća zbog 
nespojivosti obnašanja navedenih dužnosti stavila je u mirovanje. Predlaže  se izbor Vinka 
Ravlića za predsjednika Gradskog vijeća Grada Čazme kao i razrješenje Danijele Šajtar dužnosti 
potpredsjednice vijeća i izbor Nede Bačani za  potpredsjednicu vijeća. 
   Marijan Habijančić ,ispred Odbora za izbor i imenovanje upoznaje prisutne vijećnike da Odbor 
za izbor i imenovanje nema drugih prijedloga i da prihvaća iznijete prijedloge za  izbor Vinka 
Ravlića za predsjednika vijeća, razrjršenje Danijele Šajtar dužnosti potpredsjednice vijeća te 
izbor Nede Bačani za potpredsjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme. 
      Rudolf Duž, imamo primjedbu na samu  proceduru izbora. Ovo vijeće je prethodno trebalo 
razriješiti dosadašnju predsjednicu i potpredsjednicu vijeća da bi nakon razrješenja mogli 
glasovati za izbor novog predsjednika i potpredsjednika vijeća. Molim vas da se tako više ne 
radi, tim više što je dosadašnja predsjednica gospođa Prugovečki  Klepac u sazivu za ovu 
sjednicu vijeća navedena i kao izvjestiteljica po pojedinim točkama dnevnog reda a da prethodno 
službeno na vijeću nije razriješena dužnosti predsjednice vijeća. 
    Jadranka Paranos, obrazlaže da je sukladno članku 78. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne 
novine " br. 144/12) regulirano,  da član predstavničkog tijela jedinice lokalne i 
područne(regionalne) samouprave ne može istovremeno biti pročelnik, službenik ili namještenik 
u upravnom odjelu ili službi iste jedinice lokalne samouprave ,što se smatra nespojivom 
dužnošću. Člankom 79. istog zakona  rečeno je da je osoba koja obnaša neku od nespojivih 
dužnosti, dužna  u roku od osam dana od dana prihvaćanja nove dužnosti o istome obavijestiti 
predsjednika predstavničkog tijela, što je dosadašnja predsjednica vijeća gospođa Prugovečki 
Klepac i učinila. Izboram za pročelnicu stavila je svoj mandat vijećnice a samim tim i 
predsjednice vijeća u mirovanje  o istom obavijestila potpredsjednicu vijeća i njen mandat 
miruje. 
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    Po provedenom glasovanju potpredsjednica vijeća konstatirala je da je sa 14 glasova "za" i 1 
glasom "suzdržanim" većinom glasova svih vijećnika za predsjednika Gradskog vijeća Grada 
Čazme izabran Vinko Ravlić. 
Potpredsjednica vijeća otvorila je raspravu o prijedlogu razrješenja Danijele Šajtar dužnosti 
potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Čazme 
    Rudolf Duž, kao vijećnika zanima me zašto se gospođa Šajtar razrješava dužnosti 
potpredsjednice vijeća. 
   Dinko Pirak, kao predsjednik HSS stranke koja je osvojila najviše mandata upoznao  bih 
vijećnike da je prije izbora između HSS i HDZ potpisan koalicijski međustranački sporazum 
kojim je regulirano , ukoliko je predsjednik vijeća iz HSS potpredsjednik je iz HDZ, a ako je 
predsjednik vijeća iz HDZ onda je potpredsjednik vijeća iz HSS. Sukladno tom sporazumu 
predložena su i navedena razrješenja i imenovanja. 
      Po provedenom glasovanju  sa 10 glasova "za" i 5 glasova "suzdržanih" većinom glasova 
svih vijećnika, usvojen je prijedlog o razrješenju Danijele Šajtar dužnosti potpredsjednice 
Gradskog vijeća Grada Čazme. 
        Sa 15 glasova "za" jednoglasno za potpredsjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme  izabrana 
je Nedeljka Bačani. 
    Novoizabrani predsjednik vijeća Vinko Ravlić, zahvalio se na izboru ,ukazanom povjerenju i 
preuzeo daljnje vođenje sjednice. 
                                                                      Točka 3. 
  Franjo Mil čić, napustio rad sjednice vijeća, prisutno 14 .vijećnika. 
 Aktualni sat (infornacje, upiti i prijedlozi) 
 Mirko Cindri ć, načelnik Policijske postaje Čazma podnio je uvodno izlaganje po Informaciji o 
stanju sigurnosti na području Grada Čazme u vremenu od 01. 01. 2013 .godine do 31.12.2013. 
godine na području Grada Čazme. Sa navedenom informacijom vijeće se samo upoznaje a o 
istome ne raspravlja i ne donosi zaključke. 
     Dinko Pirak, podnosi kraće izvješće o važnijim aktivnostima u Gradu Čazma  u periodu od 
zadnje sjednice vijeća .Gradonačelnik je pojedinačno obrazložio važnija događanja i 
aktivnostima  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 usvajanje  
   Nakon izvješća gradonačelnika vijećnici postavljaju pitanja slijedećim redom. 
KAJFEŠ DARKO 
-od jedne mlađe osobe dobio sam opasku tj. primjedbu o stanju sigurnosti na našem području. 
-mladi sa našeg područja mole da se riješi pitanje prostora za mlade kako se ne bi skupljali i 
opijali na prostoru tržnice 
-zanima me dali će Grad Čazma u 2014. godini povući tj. dobiti za projekte koje planira i 
sredstva iz EU fondova kao i sredstva iz domaćih fondova na nivou države. 
-na ranijim sjednicama vijeća raspravljalo se o izgradnji kružnog toka u Čazmi. Zanima me 
koliko je učešće grada Čazme u financiranju kružnog toka u Čazmi. 
DANIJELA ŠAJTAR 
-u ime škole zahvaljujemo na sanaciji odlagališta smeća kod škole u Grabovnici. 
-Osnovna škola Čazma ima zamolbu da se kod same škole u Čazmi očisti šipražje uz samu 
školu. 
-Srednja škola u Čazmi predlaže da se troškove javne  rasvjete  oko srednje škole prenesu na 
grad jer škola plaća cijenu industrijske javne rasvjete što  iziskuje velike financijske troškove za 
srednju školu. 
-postavljam i pitanje sanacije nogostupa  kroz naselje Grabovnicu.. 
NEDELJKA BA ČANI  
--postavila bi pitanje u svezi postavljanja nadstrešnica na autobusnim stanicama u naseljima 
Dereza, Prnjarovac i D.Dragičevac. 
-predlažem i da se prilaz uz groblju u Pobjeniku sanira. 
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      RUDOLF DUŽ 
-prošle a i ove godine bili su ekstremni uvjet i zbog prekomjernih padavina i ekstremnih uvjeta 
imali smo dosta problema sa poplavama što se naročito odnosi na poduzetničku zonu 
NINKOVICE koja je bila poplavljena. Dali se u svezi toga treba poduzeti neka zaštita u pogledu 
izgradnje određenih vodo zaštitnih objekata kako bi se u budućnosti izbjegle nove poplave. 
-u Livadarskoj ulici postavljeni su ležeći policajci radi usporavanja kretanja vozila no ti betonski 
policajci nisu baš najbolje rješenje. Stoga predlažem da se pokrene inicijativa za zamjenu tih 
betonskih policajaca u Livadarskoj ulici. Predložio bih postavljanje ležećih policajaca i u ulici 
M. Novačića, no na jednoj od prethodnih sjednica vijeća gradonačelnik nas je izvijestio da je ta 
ulica planirana za cjelokupnu rekonstrukciju i za očekivati je da se sa rekonstrukcijom riješi i ta 
problematika. 
-budući smo svi svjedoci da nam sela sve više izumiru, predlažem da se pokrene inicijativa za  
provođenje postupka mini komasacije na našem području, kako bi naši poljoprivrednici 
okrupnjavanjem zemljišta u veće površine mogli i više proizvesti poljoprivrednih kultura tj 
proizvoda a samim time i osigurati si egzistenciju i ostanak na selu. Tu inicijativu bi trebao 
pokrenuti grad. 
    PETAR DUDAŠ 
-kao vijećnik i ja bih postavio pitanje sanacije nogostupa u naselju Grabovnica. 
-predlažem da se na ulazu u poduzeće Komunalije postavi i naziv za firmu da onaj tko dolazi u 
tu firmu zna da je to komunalno poduzeće. Predlažem da se na ulazu u tu firmu zatrpaju i 
postojeće rupe. 
  ŽELJKO SINKOVI Ć 
-predlažem da se ispred gradske uprave uputi dopis u  u Županijske ceste da se asfaltira cesta 
između Prnjarovca i Grabika. 
  IVANA ŽUGAJ 
-ispred vatrogasnih društava postavila bi pitanje zašto vatrogasna društva plaćaju industrijsku 
struju. 
  NIKOLINA PER ČEC 
-kod plaćanja računa za komunalnu naknadu prije se u pošti nije plaćala provizija a sad se ne 
plaća u Fini a plaća se u pošti. Zanima nas zašto se sad provizija plaća u pošti. 
-imamo pritužbe mještana iz određenih sela na dimnjačarske usluge. Pritužbe su da dimnjačar u 
ovoj sezoni uopće nije čistio dimnjake u dijelu pojedinih sela . 
-HABIJAN ČIĆ MARIJAN 
-u ul. Sv. Andrije kao spoja na glavnu cestu ima jedno drvo i pano koji zaklanjaju pogled kod tog 
izlaza i te je znatno smanjena preglednost za vozače. 
-u područnoj školi u Vrtlinskoj veliki problem je sa grijanjem jer se grije samo jedan dio 
školskog prostora. 
-kroz naselje Vrtinska prošao je vodovod no voda još nije priključena  i provedena u zgradi 
područne škole. 
ANTUN MESAR 
- zahvalio bih našem komunalnom poduzeću na sanaciji zgrade stare osnovne škole u Siščanima, 
- kao vijećnika zanima me da li je područje Grada Čazme bogato mineralnim sirovinama i kojim, 
- tko je kupio i uzeo u  zakup poljoprivredno zemljište na području grada Čazme, 
-zanima me da li se od sredstava planiranih kontom 123 u Proračunu Grada Čazme za 2014.    
godinu planira i kupnja novog automobila za potrebe grada, 
--iz sredstava proračuna planirana je izrada studije tj. Plana razvoja turizma na području Grada 
Čazme. Predlažem da se izradi i jedna takva studija tj. Plan razvoja poduzetništva na našem 
području. 
  BRANKO KUPSJAK 
- građani su zadovoljni sa izgradnjom nogostupa u Dragancu ,a imamo prijedlog da se nogostup 
spoji i kod groblja u Dragancu. 
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-zbog sve većih troškova koje Matica umirovljenik ima oko održavanja zgrade umirovljenika u 
mjestu Čazma, umirovljenici predlažu da se izvidi mogućnost prijenosa vlasništava nad tim  
objektom na Grad Čazmu. 
-imam jedan prijedlog da se pokrene akcija za humanitarnu pomoć kako bi se skupila sredstva da 
djevojčica ISIDORA POSAVEC koja  igra stolni tenis sa Stolnoteniskim klubom može  boraviti 
10 dana na moru .Roditelji djevojčice to ne mogu isfinancirati stoga predlaže da se od današnje 
dnevnice nas svih vijećnika iznos od 100,00 kuna po vijećniku izdvoji za tu namjenu. 
 DINKO  PIRAK-gradona čelnik odgovara na postavljena pitanja vijećnika. 
         -što se tiče čišćenja šipražja oko Osnovne škole u Čazmi vidjeti ćemo što se može napraviti  
s obzirom da je osnovna škola u vlasništvu županije. Gradu je u interesu da je prostor oko škole 
očišćen,  izviditi ćemo mogućnost da grad plati komunalnom poduzeću da se to očisti.,mada 
znamo da je škola u vlasništvu županije. 
        -po postavljenom pitanju da se plaćanje javne rasvjete oko Srednje škole u Čazmi prenese 
na grad s obzirom da je plaćanje javne rasvjete  veliko financijsko opterećenje za školu u ovom 
momentu mogu reći da ćemo taj prijedlog razmotriti i možda iznaći neku mogućnost da netko 
drugi preuzme plaćanje troškova javne rasvjete umjesto srednje škole. 
       -nogostup od Čazma- ul. Sv. Andrije  i kroz Grabovnicu za to postoji stara dokumentacija 
koju treba obnoviti. Prema sadašnjim saznanjima krajem ove godine krenuti će se sa 
rekonstrukcijom ul. M. Novačića  a sve ovisi i o sredstvima Hrvatskih cesta .Ulica Sv. Andrije je 
za jednu kompletnu rekonstrukciju jer tu prije rekonstrukcije treba prethodno promijeniti sve 
instalacije . 
      -na autobusnim stajalištima do sad je postavljeno nadstrešnica u velikom broju naselja, a 
prioritet su imala naselja na glavnim pravcima prema Čazmi a razmatra se i ideja da se 
nadstrešnice postave i u bivše mljekare. 
    - prilaz  mjesnom groblju u Pobjeniku će se sanirati. 
    -i u ovoj godini nastojati ćemo da iskoristimo što više sredstava iz EU fondova kao i iz 
fondova na nivou države. Kontinuirano pratimo natječaje po programima koji se financiraju 
sredstvima iz fondova EU. Iz programa IPARDA imamo već odobrena sredstva za izgradnju 
poljski puteva no ne znamo da li ćemo ta sredstva i dobiti jer su se u međuvremenu promijenili 
neki pravilnici a dio tih puteva  koje smo mi predložili su neprihvatljivi jer ima određenih 
odstupanja i  za te puteve bi sami trebali  osigurati milion kuna. Tu se postavlja i pitanje da li 
nam je sanacija poljskih puteva i prioritet .Na sve raspisane natječaje za sredstva iz EU fondova 
javljamo se redovito no koliko ćemo sredstava dobiti to u ovom momentu ne možemo reći. 
    - učešća grada u financiranju kružnog toka u Čazmi je u obavezi da isfinanciramo projektnu 
dokumentaciju i geodetske radove. 
    - na iznalaženju adekvatnog prostora za mlade radimo i vjerojatno će to biti u prostoru zgrade 
TO ,no moram reći da mi možemo imati ne znam kakav prostor i sa ne znam kako osmišljenim 
sadržajima ,mladi koji su skloni stvaranju nereda i kojekakvom ponašanju oni će sa tim svojim 
ponašanjem i nastaviti bez obzira na to da li je grad osigurao prostor koji je namijenjen za 
potrebe mladih 
    - u kišnom periodi dio našeg područja  a posebno zona Ninkovice  su uvijek u opasnosti od 
poplava. Komunalno poduzeće je već izvelo određene zahvate radi preusmjeravanja odvodnih 
voda .Grad financira izradu dokumentacije za pumpni odvodni sistem a u suradnji sa Hrvatskim 
vodama dogovoreno je da Hrvatske vode financiraju odvodnju zaobilaznih voda. 
    -ležeći policajci u Livadarskoj ulici su skinuti jer su loše izvedeni i u dogledno vrijeme biti će 
postavljeni novi. 
    -o sigurnosti prelaske na pješačkom prijelazu u ul. M .Novačića rekao sam da će se to riješiti 
sa rekonstrukcijom te ulice. 
    -ideju o provođenju mini komasacije radi okrupnjavanja  posjeda na našem području kako bi 
se što više građana koji se bave poljoprivredom zadržalo na selu tj. ostalo živjeti na selo, ideja je 
dobra i istu treba razmotriti, ali to netko treba i isfinancirati. Prihode od legalizacije imaju samo  
projektanti i geodeti. 
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  - na pitanje o  popravku nogostupa u  naselju  Grabovnici  već sam odgovorio s obzirom  da  
imamo staru  dokumentaciju ,mora se izraditi nova dokumentacija sa svim vodovima komunalne 
infrastrukture i tek onda će se ići i u izgradnju nogostupa. 
   -po pitanju uređenja okoliša našeg komunalnog poduzeća ,rekli smo da se u tom prostoru 
planira mini reciklaža za komunalni otpad i vjerojatno će se kroz taj projekt rješavati i samo 
uređenje tog dvorišta. Komunalnom poduzeću uputiti ćemo preporuku da kod skretanja izvjese i 
natpis za naziv firme. 
   -po pitanju ceste Prnjarovac-Grabik mogu samo reći da ćemo ponovno uputiti dopis u 
Županijske ceste kako bi se konačno riješio problem asfaltiranja tih 500 metara ceste između ta 
dva naselja.  
    -o plaćanju industrijske struje koju plaćaju DVD za seoske domove po selima ,možemo 
konstatirati da imamo svega par takvih slučajeva jer su seoski domovi po selima uglavnom u 
vlasništvu grada. Prije smo za to imali kartice za električna brojila i koliko je tko potrošio struje 
toliko je i platio, no te kartice su ukinuli i brojila na kartice su ukinuta. Tu problematiku ćemo 
razmotriti , no dok su domovi u vlasništvu DVD  oni moraju plaćati struju za iste. 
    -zgradu škole  u Lipovčanima treba srušiti jer sam objekt dovodi u opasnost prolaznike no o 
istom se treba izjasniti MO, no MO se o istom još nije izjasnio. 
    -u svezi postavljenog pitanja o plaćanju naknade za račune za komunalnu naknadu možemo 
reći da smo do 31.12 2013. godine imali potpisan ugovor sa poštom i tko je račune do 31. 12. 
2013. godine plaćao u pošti nije plaćao proviziju. Iz određenih razloga ugovor sa poštom smo 
raskinuli i od ove godine imamo potpisan ugovor sa Finom  i tko komunalnu naknadu plaća u 
Fini ne plaća proviziju. Pošta nije poštovala ugovorne obaveze što je išlo na štetu građana. 
  - po primjedbi da dimnjačarska služba u ovoj sezoni nije redovito čistila dimnjake u pojedinim 
naseljima .Tu je komunalni redar ,provjeriti informaciju i po službenoj dužnosti po istom 
postupiti. 
    -za rušenje drveća koje zaklanja vidljivost u ulici Sv. Andrije upućen je dopis Hrvatskim 
cestama i vjerujemo da će po istom postupiti. 
   -o problemima grijanja škole u Vrtlinskoj mogu reći da je zgrada škole u vlasništvu županije i 
županija odlučuje i financira grijanje škole u Vrtlinskoj kao i priključenje škole na vodovodnu 
mrežu. 
    - eksploatacija mineralnih sirovina na našem području je gotovo kao elementarna nepogoda. 
Na 5 polja na kojima se vrše iskopi mineralnih sirovina ne radi niti jedan radnik sa područja 
grada a sam grad od rudne rente nema gotovo nikakvog prihoda. Od svih 5 polja u prošloj godini 
grad je od rudne rente uprihodovao ukupno 14.000,00 kuna i od svega toga grad ima samo 
posljedice jer se uništavaju ceste. Treba otići i vidjeti kako izgleda Pleterac, nakon isteka 
koncesije. Gospodin Damir Donđivić optužuje nas da smo zakopali nuklearni otpad a gospodin  
Dean Božić je imao svoj kamenolom. Kao gradonačelnik Čazme bio sam pozvan u staklanu u 
Pokrac. Planiraju graditi novu tvornicu stakla u Lipiku s tim da planiraju da im grad Čazma da 
pijesak. Mi smo se odlučili za eksploataciju vode a ako oni žele pijesak neka tvornicu grade u 
Čazmi i uposle 800 ljudi.,a ne da pijesak odvezu i gradu Čazma ništa ne plaćaju.U Mikloušu 
kamenolom radi i imamo dobru suradnju. Sve one  koji žele nešto graditi  i ulagati na našem 
području pozivam na suradnju . 
     Antun Mesar, raspišite natječaj  za koncesije ,napravimo i mi tvornicu i zaposlimo ljude, 
organizirajmo o istom  raspravu. 
      Dinko Pirak, koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina raspisuje  nadležno ministarstvo. 
Zna se cijena kubika kvarcnog pijeska ,ako se pomnoži  masa eksploatiranog   vidimo kolika je 
zarada onih koji taj pijesak eksploatiraju a da gotovo ništa ne plate. Mi želimo konkretne 
investicije. Prvi ugovor sa tvornicom u Lipiku potpisali su gospođa Retković ka predsjednica 
Skupštine Općine Čazma i gospodin Mato Smuđ kao predsjednik Izvršnog vijeća još 1989. ali od 
tog što je ugovorom bilo obećano u Čazmi nije napravljeno ništa. 
      -svi ugovori o tome tko je na području grada kupio poljoprivredno zemljište kao i tko ima 
zemljište u zakupu, nalaze se u gradskoj upravi i svima su dostupni i iste mogu pogledati. 
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      -po postavljenom pitanju da li se sa sredstvima planiranim na određenoj stavci proračuna 
planira kupnja novog automobila mogu samo odgovoriti da postojeći automobil koji je u 
vlasništvu grada planiramo popraviti  i nemamo u planu kupnju novog automobila. 
      - studiju razvoja turizma smo  dali izraditi a ovo vijeće je u jednom od ranijih saziva je 
usvojilo studiju o razvoju poduzetništva tako da nema potrebu istu studiju raditi ponovo. Svi 
poslovni subjekti imaju svoje planove razvoja a o razvoju poljoprivrede mislim da vlada treba 
donijeti konkretne mjere. Grad može imati svoje studije i planove no za realizaciju istih treba 
imati prave investitore.   
  -nogostup u Dragancu napraviti ćemo i vjerojatno ove godine i završiti. 
-podržavam prijedlog i predlažem da svi prihvatimo humanitarnu akciju za pomoć Isidori  
Posavec. 
   -oko prenošenja prava vlasništava nad zgradom umirovljenika u Čazmi sa Matice 
umirovljenika na Grad Čazmu s obzirom da umirovljenici ne mogu plaćati troškove režije, o 
tome se već dugo razmišlja i pokušavamo iznaći najbolje rješenje a jedna od  ideja je prijenos 
vlasništva na grad i otvaranje smještaja dnevnog boravka za starije osobe. 
    IVAN BELJAN 
-u ulici Sv. Andrije u planu je u dužini od jednog kilometra izmjena plinske mreže kao i 
kanalizacijske mreže i tada će se rješavat i rušiti i drveće u toj ulici ,a u planu je i sanacija 
nogostupa u Grabovnici no moramo znati da Hrvatske ceste i vode imaju sve manje sredstava a 
to su županijske ceste . 
    -prilaz groblju u Pobjeniku  sanirati ćemo u ovoj godini. 
    -izgradnjom reciklažnog dvorišta koje je u planu u postojećem dvorištu planirano je i uređenje  
dvorišta i okoliša. 
     -u dogovoru sa županijom budući je zgrada  područne škole u Vrtlinskoj u vlasništvu županije 
vidjeti ćemo što se može napraviti u svezi priključka  zgrade škole na vodovodnu mrežu. 
     STJEPAN GOMERČIĆ 
             Kao oporbeni vjećnik moram se očitovati na određene dijelove diskusije tj. odgovora 
gradonačelnika. Istima je da o svemu ne možemo imati  isto mišljenje. Moramo konstatirati da 
ovaj politički obračun grada i županije , nije dobar, posebno za grad. Imamo  zatvorena vrata 
prema županiji i nadležnim ministarstvima .Predlažem da župan i gradonačelnik sjednu i 
prestanu sa medijskim prepucavanjem. 
            Stanje je alarmantno, mada smo inzistirali na decentralizaciji, a ostati ćemo bez svih  
službi  i u budućnosti  ćemo morati samo davati. Stanje u poljoprivredi je posebno teško i na selu 
imamo velikih problema. 
    Dinko Pirak, decentralizacijom gotovo svih državnih službi Čazma će ostati gotovo bez 
državnih ureda i službi i smatram da netko tko je pisao zakon o reorganizaciji sudova ili o 
ukidanju prekršajnog suda u Čazmi, Doma zdravlja, za to nije bio dovoljno stručan. 
      O odnosima županije i grada mogu samo reći da je grad  za suradnju sa županijom ,no 
županijske službe uporno ignoriraju tu suradnju. 
Uputili smo dopis županiji na davanje suglasnosti za prijenos vlasništva na Osnovnoj školi 
Čazma sa županije na Grad Čazmu, no po istom nemamo odgovora .predlažem da pozovemo 
predsjednika Županijske skupštine da na ovom vijeću objasni zašto već više od mjesec dana po 
istom nismo dobili odgovor. 
   Na državnom nivou mogu reći da sam nedavno bio kod generalnog direktora Hrvatskih cesta 
zahvaljujući saborskim zastupnicima Vedranu Babiću i zastupniku Kovačeviću. 
       Vjećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog da se od dnevnice vijećnika  sa 5 .sjednice vijeća 
od 17. 03. 2014. iznos od 100,00 kuna po vijećniku izdvoji  za humanitarnu pomoć Izidori  
Posavec kao pomoć za ljetovanje sa stolnoteniskim klubom Draganec.  
                                                        Točka 4.  
  Andrea Prugovečki Klepac, podnosi kraće obrazloženje po Izvješću o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2013. U Izvješću izvršenja   prikazan je 
utrošak sredstava po vrstama izdataka i to za održavanje javnih površina, ljetno i zimsko 
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održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina, utrošak električne energije, 
deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju, zaštitu okoliša i osobne dohotke.  
     Stjepan Gomerčić, privremeno napustio rad sjednice vijeća. Prisutno 13. vijećnika. 
      Jednoglasno sa 13. glasova "za" usvojeno je Izvješće o Programu održavanja komunalne 
infrastrukture za 2013 .godinu. Izvješće je u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
                                                          Točka 5. 
  Andrea Prugovečki Klepac, podnosi kraće uvodno obrazloženje o Izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu .Razlika između Programa 
održavanja i Programa gradnje komunalne infrastrukture je u tome što se Program održavanja 
komunalne infrastrukture financira od sredstava ostvarenih od komunalne naknade a Program 
izgradnje financira se od sredstava komunalnog doprinosa. U Proračunu za 2013. godine 
planirani su prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 400.000,00 kuna za izgradnju komunalne 
infrastrukture odnosno nerazvrstanih cesta i komunalnih vodnih građevina. Pročelnica je 
pojedinačno obrazložila Izvršenje programa po stavkama. U Fondu za zaštitu okoliša 
dogovorena je sanacija postojećeg odlagališta komunalnog otpada po kojem bi fond sudjelovao u 
troškovima sanacije u iznosu os 60% a grad u iznosu od 40%.,a projekt recikliranog dvorišta 
financirao bi se u 100% iznosu sredstvima navedenog fonda. 
      Po provedenom glasovanju predsjednik vijeća konstatirao je da je sa 13 glasova "za" 
usvojeno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2013. godinu. Izvješće je u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
                                                           Točka 6.  
    Andrea Prugovečki Klepac, podnosi kraće uvodno obrazloženje po Izvješću o izvršenju 
Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2013. 
godini. Pročelnica je pojedinačno obrazložila utrošak sredstava po namjenama. 
     Po provedenom glasovanju predsjednik vijeća konstatirao je da je sa 13 glasova "za" usvojeno 
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog  
zemljišta za 2013 .godinu. Izvješće je u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
                                                           Točka 7. 
     Stjepan Gomerčić ,vratio se na sjednicu vijeća, prisutno 14 vijećnika. 
    Andrea Prugovečki Klepac, podnosi kraće uvodno obrazloženje po Odluci o prihvaćanju 
Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za 2013. godinu. Gospodarenje 
otpadom je zakonska obaveza jedinice lokalne samouprave ,jer su jedinice lokalne samouprave 
dužne na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja 
otpadom..Temeljem zakonskih odredbi, a u svrhu uspostave cjelovitog gospodarenja sa 
komunalnim  otpadom na području Grada Čazme na sjednici Gradskog vijeća 24. 03. 2010. 
godine usvojen je Plan gospodarenja otpadom Grada Čazme za razdoblje od 2010. do 2015. 
godine a isti je objavljen i u Službenom vjesniku. Nadzor nad provođenjem Plana gospodarenja 
sa otpadom Grada Čazme provodi Upravni odjel za proračun ,komunalno gospodarstvo, 
gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju. Prema evidencijama koje se vode vidljivo je da se 
količina komunalnog otpada od 2010 godine na našem području smanjuje. Grad Čazma u 2013 
godini donio je i Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Čazme 
radi određivanja dodatnih lokacija za gospodarenje otpadom a kojima se planira nova lokacija za 
reciklažno dvorište u sadašnjem dvorištu komunalnog poduzeća. U svrhu daljnjeg održivog 
razvoja u budućnosti naglasak će biti na kompostiranju komunalnog otpada za što će građani biti 
i nagrađivani kroz određene stimulacije. Još ne znamo što će biti sa planiranim centralnim 
odlagalištem komunalnog otpada na nivou županije. 
    Po provedenom glasovanju sa 14 glasova "za "donijeta je Odluka o prihvaćanju Izvješća o 
provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za 2013. godinu. Odluka je u privitku 
zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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                                                         Točka 8. 
  Andrea Prugovečki Klepac, podnosi kraće uvodno obrazloženje o potrebi donošenja Odluke o 
imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda sukladno članku 
27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.  Za članove povjerenstva  predlažu se: 
 
                                               1. Milan Obranović za predsjednika, 
                                               2. Maja Pomahač za člana, 
                                               3. Mario Ivanović za člana, 
                                               4. Bernarda Bukovac  za člana, 
                                               5. Vilko Forjan  za člana, 
                                               6. Josip Katić za člana, 
                                               7. Jadranka Paranos za člana, 
                                               8. Andrea Prugovečki Klepac za člana, 
                                               9. Tomislav Pirak  za člana, 
                                               10. Dražen Dupor za člana. 
       Povjerenstvo se imenuje na vrijeme od 4 godine. 
 
     Po provedenom glasovanju jednoglasno sa 14 glasova "za" donijeta je Odluka o imenovanju 
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Odluka je u privitku 
zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 Predsjednik vijeća upoznao je vijećnike da je u materijalima za 5 .sjednicu dostavljeno Izvješće 
o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Čazme za period od 01.01.-31. 12. 2013. godine..Vijeće 
dostavljeno izvješće ne razmatra nego se sa istim samo upoznaje. 
 
    
   
                                                              
           
 Predsjednik  vijeća zaključio je rad 5. sjednice Gradskog vijeća  u 11,30 sati. 
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      Barka Horvatić, upr. prav. v. r.                    
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GRADSKOG VIJEĆA  GRADA ČAZME  
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