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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD ČAZMA 
GRADONAČELNIK 

   
 
KLASA:021-05/13-01/2 
URBROJ:2110-01-03/14-20                                                                              
Čazma,11.02.2015.                                                                                                                                             

Z A P I S N I K 
s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme  

održane 11.02.2015. godine (srijeda),  
u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k.Tomislava 1a 

 
 
NAZOČNI: 
1. Nedeljka Baćani, 
2. Nevijo Birt, 
3. Darko Kajfeš 
4. Rudolf Duž 
5. Marijan Habijančić 
6. Branko Kupsjak 
7. Antun Mesar 
8. Franjo Milčić 
9. Vinko Ravlić 
10. Željko Sinković 
11. Danijela Šajtar,  
 
IZOČNI: 

1. Gomerčić Stjepan,  
2. Nikolina Perčec,  
3. Petar Dudaš,  
4. Ivana Žugaj.  

 
 

Sjednici je prisustvovao Dinko Pirak, gradonačelnik Grada Čazme, Snježana 
Dončević, zamjenica gradonačelnika, ravnatelji gradskih ustanova i direktori tvrtki te 
predstavnici medija. 

Nakon pozdravnih riječi predsjednika Gradskog vijeća Vinka Ravlića, izvršena je 
prozivka te je konstatirano da sjednici prisustvuje 9 vijećnika od ukupno 15 vijećnika. Nakon 
prozivke pristupili su Rudolf Duž i Nevijo Birt tako da sjednici prisustvuje 11 vijećnika. 

 
Prisutni vijećnici jednoglasno su usvojili zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća i 

prihvatili sljedeći dnevni red: 
 

1.  Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi), 
 2.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnim djelatnostima na području Grada Čazme, 
Izvjestiteljica: Jadranka Paranos ,pročelnica stručne službe- tajništva, 
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3.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dimnjačarskoj službi na području Grada 
Čazme, 
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju. 
 
 

Točka 1. 
 

Gradonačelnik Dinko Pirak podnio je izvješće o aktivnostima provedenima u 
proteklom razdoblju: 
1.  Od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisan je Javni poziv za 
nabavu komunalne opreme . Grad Čazma na taj način planira nabavu kompostera koje bi 
Fond financirao iznosom od 60% a Grad sa 40%. U tijeku je provođenje ankete u samom 
naselju Čazma da bi se utvrdio broj zainteresiranih građana radi utvrđivanja približnog broja 
kompostera koji bi se nabavio. 
2.  U tijeku je postupak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice M. Novačića a 
koji bi obuhvatio dionicu od  križanja s ulicom  Sv. Andrije pa do skretanja za Milaševac. 
3.  Nakon nekoliko održanih sastanaka nije pronađeno rješenje za parkiranje kamiona u 
Dragancu. Tvrtka Granolio nije odreagirala, te ćemo radi sigurnosti ponajprije pješaka i djece 
koja pohađaju područnu školu u Dragancu, pristupiti postavljanju fizičkih barijera koje će 
onemogućiti parkiranje kamiona na javnim površinama uz cestu.  
4.U tijeku je postupak prikupljanja ponuda za projektiranje reciklažnog dvorišta. Prispjele su 
dvije ponude. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirat će projektiranje u 
100% tnom iznosu. 
5.Kao i početkom svake kalendarske godine u tijeku je izlistavanje uplatnica građanima za 
komunalnu naknadu sa eventualnim opomenama prema neplatišama. Budući da je vrlo 
aktualna tema otpisa dugova, te da imamo čestih upita na okolnost da li će  Grad Čazma 
potpisati Sporazum o oprostu duga, nakon analize koliko je građana u blokadi za ovrhe po 
komunalnoj naknadi, najvjerojatnije će i Grad Čazma potpisati sporazum iako je za 
napomenuti da smo i do sada otpisivali dugove starijim i socijalno ugroženim stanovnicima te 
u potpunosti oslobađali od plaćanja komunalne naknade.  
6.Vezano uz zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta, daljnju naplatu potraživanja do za 
sada zaključenim ugovorima preuzima Agencija a koja je zatražila preslike svih ugovora radi 
naplate i eventualnih pokretanja postupaka prisilne naplate putem nadležnih državnih 
odvjetništava. 
7.I u ovoj godini nastavili smo s praksom obilazaka novorođenčadi, iako zbog promjenjenih 
zakonskih propisa više nismo u mogućnosti isplate pomoći vršiti gotovinski, već na tekuće 
račune. Prošle godine na području Grada Čazme rođeno je 70 tak  beba. 
8. Gradsko vijeće je na prošloj sjednici donijelo odluku o objavi javnog poziva za isticanje 
kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Čazme, te sada teće rok za dostavu 
prijedloga i to do 25.veljače, te će se na slijedećoj sjednici izvršiti izbor. Također je raspisan 
javni poziv za predlaganje projekata udruga radi ostvarivanja novčane potpore iz proračuna 
Grada u 2015.g. 
 
 

Uslijedila su vijećnička pitanja. 
 
Branko Kupsjak skrenuo je pozornost na obvezu čišćenja snijega.Upozorio je da je 

oko 50% novoizgrađenog nogostupa neočišćeno,te da za dio koji nisu očistili građani ili onaj 
dio gdje nije nitko nastanjen to učine komunalne službe na teret tih građana ili na teret grada. 

Neda Baćani nadovezala se na upit gosp. Kupsjaka te zamolila za odgovor oko 
čišćenja ispred kuća gdje nitko ne živi i stambenim zgradama, predložila da se nabavi stroj za 
čišćenje snijega . Također je zamolila da se ispita mogućnost sufinanciranja obuke građana 
(npr. za korištenje persticida,rukovanje strojevima i sl.). 
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Na upite je odgovorio gradonačelnik i to kako slijedi: 
Čišćenje snijega je obveza građana po Odluci o komunalnom redu.Svatko bi trebao 

čistiti snijeg pred svojom kućom, neki su to učinili a neki ne. Komunalni redar obilazi grad i 
tamo gdje to nisu učinili građani očistit će Komunalije na teret tih građana a tamo gdje nitko 
ne živi ili nema objekata čišćenje vrše Komunalije, no zbog veće količine snijega nije bilo 
moguće odmah očistiti sve gdje je to bilo potrebno. 

Vezano uz upit oko sufinanciranja različitih edukacija, Grad će sufinancirati iste sa 
oko 30 % i za to smo planirali poziciju u proračunu. 

G. Beljan nadovezao se na gradonačelnika te izjavio da Komunalije planiraju nabavu 
opreme za čišćenje snijega.  

Time je zaključen aktualni sat te se prešlo na sljedeću točku dnevnog reda. 
 

Točka 2. 
 

 Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnim djelatnostima na području Grada Čazme obrazložila je pročelnica Jadranka 
Paranos. 
Budući da na prijedlog Odluke nije bilo upita ni prijedloga pristupilo se se glasovanju te je sa 
11 glasova „za“ jednoglasno usvojen prijedlog . 

Točka 3. 
 

Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dimnjačarskoj službi obrazložila 
je pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu 
okoliša i ekologiju Andrea Prugovečki Klepac.Pojasnila je da se do sada dimnjačarska 
služba obavljala kao koncesionarska djelatnost, te da je sa koncesionarom bilo dosta problema 
zbog ćega se i pristupilo raskidu Ugovora o koncesiji i prijedlogu da dimnjačarsku službu 
obavljaju Komunalije. 

Gosp. Duž ispričao se na kašnjenju, podržava prijedlog da se obavljanje dimnjačarskih 
poslova povjeri Komunalijama , te da u slučaju da nemaju zaposlenih koji bi bili stručni za 
obavljanje dimnjačarskih poslova, zaposle nekoga sa našeg područja. 

G. Beljan zahvalio se na podršci, no istiće da je to dosta zahtjevna djelatnost, te da će 
se voditi briga o zapošljavanju ljudi s našeg područja. 

Po kraćoj raspravi, prijedlog je usvojen jednoglasno sa 11 glasova „za“. 
10. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme završila je u 10:15 sati. 
 

 
 

ZAPISNIČARKA 
 

Jadranka Paranos 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 

 
Vinko Ravli ć 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


