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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD ČAZMA 
STRUČNA SLUŽBA TAJNIŠTVO 

   
 
KLASA:021-05/13-01/2 
URBROJ:2110-01-03/14-16                                                                              
Čazma, 29.10.2014.                                                                                                                                             
 
 
 

Z A P I S N I K 
s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme  

održane 21.10.2014. godine (utorak),  
u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k.Tomislava 1a 

 
 
 
NAZOČNI: 
1. Nevijo Birt 
2. Petar Dudaš 
3. Rudolf Duž 
4. Marijan Habijančić 
5. Branko Kupsjak 
6. Antun Mesar 
7. Franjo Milčić 
8. Nikolina Perčec 
9. Vinko Ravlić 
10. Danijela Šajtar  
11. Ivana Žugaj  
 
IZOČNI: 

1. Baćani Nedeljka 
2. Kajfeš Darko 
3. Sinković Željko 

 
 

Sjednici je prisustvovao Dinko Pirak, gradonačelnik Grada Čazme, Snježana 
Dončević, zamjenica gradonačelnika, ravnatelji gradskih ustanova i direktori tvrtki. 
Predstavnici tvrtke Arting d.o.o. te predstavnici medija. 
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Nakon pozdravnih riječi predsjednika Gradskog vijeća Vinka Ravlića, izvršena je 
prozivka te je konstatirano da sjednici prisustvuje 12 od 15 vijećnika. 

Potom je jednoglasno usvojen zapisnik sa 7. sjednice te prihvaćen sljedeći dnevni red: 
1. Aktualni sat (informacije ,upiti i prijedlozi), 
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna prostornog 
plana uređenja Grada Čazme, 

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o suradnji Grada Čazme 
i udruga civilnog društva, 

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti i unutarnji nadzor, 
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama  Odluke o izboru Odbora za 
financije i proračun i Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Čazme, 
Izvjestiteljica: Nedeljka Baćani, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća 
Grada Čazme. 
 

Točka 1. 
 

Gradonačelnik Dinko Pirak podnio je izvješće o aktivnostima provedenima u 
proteklom razdoblju: 

„U projektu sufinanciranja održive gradnje 11 korisnika završilo je radove. Za 4 korisnika 
isplaćena su sredstva, dok je preostalih 7 podnijelo zahtjeve za isplatu.  

Pri završetku su radovi na izgradnji vodovoda u naselju Bosiljevo za koji su dobivena 
sredstva Ministarstva regionalnog razvoja. Od strane Ministarstva obavljena je kontrola 
izvršenih radova te nije bilo primjedbi.  

Nastavit će se radovi na izgradnji vodovoda i to pravac Vučani – D. Miklouš, u vrijednosti 1 
milijun kuna.  

Radi nadolazećih Sesveta, pojačani su radovi na uređenju grobalja (košnja i uređenje staza), te 
je izvršeno ili je u tijeku priključenje na vodovodnu mrežu grobalja u naseljima gdje je 
završena vodovodna mreža.  

Završen je iskop graba u Marčanima, u dužini od 1000 metara, te će se nastaviti s iskopom i 
to u Zdenčecu kod doma uz uređenje poljskog puta.  

U provođenju postupka legalizacije u ovoj godini do sada je izdano 290 rješenja o legalizaciji.  

Započeli su radovi na  izgradnji još jednog manjeg igrališta na zelenoj površini između Doma 
zdravlja i Dječjeg vrtića.  

Budući da je na prošloj sjednici bilo upita na okolnost priključenja na vodovodnu mrežu 
područnih škola u Dapcima i Vrtlinskoj, iste su o trošku Grada priključene na vodovodnu 
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mrežu te je do škole u Vrtlinskoj izveden priključak plina, a dalje slijedi osnivaču da osigura 
radijatore, bojler i instalacije za centralno grijanje.  

Isplaćena je pomoć roditeljima za kupnju udžbenika u visini od 500 kuna po učeniku, ukupno 
za 72 učenika. 

Budući da je novim zakonom Programom pomoći u kući obuhvaćen znatno manji broj 
korisnika i zaposlenika, Crveni križ se putem Razvojne agencije javio na otvoreni natječaj 
Europskog socijalnog fonda za program kojim bi bilo obuhvaćeno 50 korisnika i zaposleno 8-
ero djelatnika u trajanju od 13 mjeseci, vrijednosti 816.000,00 kuna. Projekt je prošao na 
administrativnoj provjeri te je u fazi bodovanja. Također, Društvo naša djeca javilo se na 
natječaj za 2 pomoćnika u nastavi, o čemu će se rezultati znati potkraj listopada.  

Vezano uz rad gradskih ustanova, Centar za kulturu završio je arheološka istraživanja te su se 
stekli uvjeti i započeli radovi na izgradnji kružnog toka. Održane su manifestacije Dječji 
tjedan i Dani kruha, u koje su bile uključene sve kulturne i obrazovne ustanove te nekoliko 
udruga. U organizaciji Turističke zajednice, ustanova i udruga organizirana je i dobro 
posjećena 3. gljivarijada.“ 

Uslijedila su vijećnička pitanja. 
 
Branko Kupsjak  upitao je u kojoj je fazi odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad 

Osnovnom školom Čazma. Upoznao je prisutne s činjenicom da je popravak grijanja u 
mjesnom domu u Dragancu, koji se koristi ponajprije za potrebe školske djece, odnosno služi 
kao dvorana za tjelesni odgoj, umjesto osnivača – BBŽ, koji nije reagirao, popravak 
financirao Grad Čazma iz svojega proračuna, iako za to nema zakonskih ovlasti.  

Također je podsjetio na dovršenje nogostupa u Dragancu i gradnju parkirališta ispred 
groblja. 

Petar Dudaš je pohvalio komunalno poduzeće koje je popravilo nogostup u 
Grabovnici te upozorio na problem nepropusnih graba koji također treba riješiti. Predložio je i 
da se, uoči Božićne priče, osvijetli Ul. Sv. Andrije do Grabovnice. 

Rudolf Duž upoznao je prisutne kako je od strane ŠRD-a „Štuka“ i braniteljskih 
udruga upozoren na propadanje ceste prema ribarskoj kućici te potrebu sanacije. 

Antun Mesar uputio je pitanje pročelnici Andrei Prugovečki Klepac i gradonačelniku, 
o tome kolika je vrijednost studije Vizija gospodarskog razvoja te kojim sredstvima će se 
podmiriti taj trošak budući da nije bio predviđen proračunom. Također, upitao je razmatra li 
se stavljanje plaća proračunskih korisnika u zakonom predloženi okvir od 20% proračuna 
bruto. 

Ivana Žugaj upitala je u kakvom je stanju nasip nakon oborina, posebice kod 
česmanskog mosta gdje je već došlo do odronjavanja. Upitala je može li se obavljanje 
učeničke prakse dogovoriti s čazmanskim supermarketima te gdje se izdaju potvrde o 
obavljenom volontiranju. 

Gradonačelnik Dinko Pirak  odgovorio je na njemu upućena pitanja.  
Vijećniku Kupsjaku odgovorio je kako BBŽ nije dala odgovor te da se ignorira odluka 

Gradskog vijeća o preuzimanju osnivačkih prava Osnovne škole. Predložio je pozivanje 
bjelovarsko-bilogorskog župana na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. Svjedoci smo, rekao je, 
niza problema vezanih uz osnovno školstvo. Primjerice, škola u Mikloušu još uvijek izgleda 
kao iz 19. st., ništa nije osuvremenjeno. Temeljem vijećničkih pitanja, u Dapce i Vrtlinsku 
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uvedeni su priključci vode i plina, iako to zakonski nije naša dužnost, ali u pitanju su naša 
djeca.  

Glede nogostupa i parkirališta, gradonačelnik je rekao da se na tome radi te da je želja 
svih da se ti projekti realiziraju. 

Vijećniku Dudašu odgovorio je kako su grabe problem Hrvatskih cesta, odnosno 
Hrvatskih voda koje nisu predvidjele novac za sanaciju područja nakon izgradnje kanalizacije. 

Predviđa se osvjetljavanje Ulice Sv. Andrije prema Grabovnici, u sklopu Božićne 
priče, u skladu s mogućnostima. 

Vezano uz sanaciju, u tijeku je nasipavanje nerazvrstanih cesta pa će se tako popraviti 
i Ribarska. 

Vijećniku Mesaru odgovoreno je da Grad Čazma ne prekoračuje zakonski limit od 
20% proračuna za plaće, koje su već u tri navrata smanjivane. 

Glede česmanskog nasipa, obaviještene su Hrvatske vode, ne želimo da se nešto 
dogodi te inzistiramo da se navedeno popravi prije zime. Vezano uz obavljanje prakse u 
trgovačkim centrima, zatražit ćemo pisano očitovanje od trgovina. Potvrde o volontiranju 
izdaju službe kod kojih se volontiranje obavlja. 

Odgovorila je i Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, vezano uz Strategiju 
gospodarskog razvoja. Kazala je kako je strategija 2 puta predstavljena na Gradskom vijeću te 
da su je svi vijećnici jednoglasno prihvatili. Ona je naša obveza jer nećemo se moći 
kandidirati bez strateškog dokumenta. Cijena je 140.000 kuna, plativo u tri rate, s proračunske 
stavke za intelektualne usluge. 

Ivan Beljan nadovezao se na pitanje o odvodnim grabama u Grabovnici te rekao kako 
će se vidjeti koja tvrtka je nadležna u kojem dijelu pa će se urediti. Dodao je i kako je 
izgradnja nogostupa u Dragancu i njegova želja te obavijestio kako su u tijeku izgradnje staza 
i pojačano održavanje grobalja uoči Sesveta. 

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

Točka 2. 
 
Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna 

prostornog plana uređenja Grada Čazme uvodno je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za 
proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Andrea 
Prugovečki Klepac, a o izmjenama je govorila predstavnica izrađivača, tvrtke Arting d.o.o., 
Katica Večerić.  

Izmjene Prostornog plana odnose se na ciljane točke – označavanje dodatne lokacije 
za gospodarenje otpadom, odnosno reciklažno dvorište, čime će se steći uvjeti te nastaviti 
postupak za dodjelu sredstava Fonda za izradu projektne dokumentacije za njegovo građenje; 
formalno usklađenje granica građevinskog područja – industrijska zona Široke livade; 
usklađenje prostora građevinske zone u pojedinim naseljima te ucrtavanje trase produktovoda.  

Vijećnik Duž je komentirao kako, s obzirom na donesenu strategiju, buduće odluke 
trebaju se donositi zajedničkim planiranjem svih te da Prostorni plan treba biti dugoročna 
strategija na korist stanovnika. Predlaže da se u Gradskom vijeću formira grupa ljudi raznih 
struka koja bi utvrdila što će se ubuduće razvijati da se ne moraju ponovno rješavati 
pojedinačni slučajevi. 

Pročelnica Prugovečki  je napomenula da su ovo posljednje moguće ciljane izmjene 
Prostornog plana, od sada, zakonski, one više neće biti moguće. 

Uslijedilo je glasovanje te je točka usvojena jednoglasno, s 12 glasova „za“. 
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Točka 3. 
 

Uvodno obrazlaganje po točki Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o 
prihvaćanju Povelje o suradnji Grada Čazme i udruga civilnog društva održala je pročelnica 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor, Elvira Babi ć Markovi ć. 
Odluka o suradnji Grada Čazme i udruga civilnog društva donosi se na temelju odredbi 
Europske povelje o lokalnoj samoupravi, mjera Nacionalne strategije stvaranja poticajnog 
okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine i Deklaracije o suradnji 
gradova i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. 
Rasprave nije bilo te je Odluka usvojena jednoglasno, s 12 glasova „za“. 

 
Točka 4. 

 
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru Odbora za 

financije i proračun i Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Čazme obrazložio je 
Marijan Habijan čić, član Odbora za izbor i imenovanja. Odluka se donosi zbog izmjene u 
sastavu Gradskog vijeća Grada Čazme čiji su ih članovi činili. Prijedlog je da se u Odbor za 
financije i proračun umjesto Andree Prugovečki Klepac imenuje Nikolina Perčec te umjesto 
Robertine Čuhnil, Darko Kajfeš. U Mandatno povjerenstvo, umjesto Josipa Vincekovića, da 
se imenuje Željko Sinković. 

Prijedlozi su prihvaćeni te je Odluka prihvaćena jednoglasno, s 12 glasova „za“. 
 

 
 

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme završila je u 10:00 sati. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ZAPISNIČARKA 

 
Ivana Gusić, dipl.nov. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 

 
Vinko Ravli ć 

 
 
 

 


