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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD ČAZMA 
STRUČNA SLUŽBA TAJNIŠTVO 

   
 
KLASA:021-05/13-01/2 
URBROJ:2110-01-03/14-18                                                                              
Čazma, 30.12.2014.                                                                                                                                             
 
 
 

Z A P I S N I K 
s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme  
održane 22.12.2014. godine (ponedjeljak),  

u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k.Tomislava 1a 
 

 
 
NAZOČNI: 
1. Nedeljka Baćani 
2. Darko Kajfeš 
3. Rudolf Duž 
4. Gomerčić Stjepan 
5. Marijan Habijančić 
6. Branko Kupsjak 
7. Antun Mesar 
8. Franjo Milčić 
9. Nikolina Perčec 
10. Petar Dudaš 
11. Vinko Ravlić 
12. Željko Sinković 
13. Danijela Šajtar  
14. Ivana Žugaj  
 
IZOČAN: 

1. Nevijo Birt 
 
 

Sjednici je prisustvovao Dinko Pirak, gradonačelnik Grada Čazme, Snježana 
Dončević, zamjenica gradonačelnika, ravnatelji gradskih ustanova i direktori tvrtki te 
predstavnici medija. 
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Nakon pozdravnih riječi predsjednika Gradskog vijeća Vinka Ravlića, izvršena je 
prozivka te je konstatirano da sjednici prisustvuje 13 od 15 vijećnika. G. Nevijo Birt se 
ispričao, a g. Željko Sinković je javio kako će se sjednici pridružiti kasnije. 

 
Prisutni vijećnici jednoglasno su usvojili zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća i 

prihvatili sljedeći dnevni red: 
 

1.  Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi), 
2.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada 
Čazme za 2014.godinu, 
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, 
3.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2014.godinu, 
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, 
4.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2014.godinu, 
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, 
5.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa Grada Čazme za 2014.godinu, 
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, 
6.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2014.godinu, 
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 
unutarnji nadzor, 
7.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Čazme za 2014.godinu, 
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 
unutarnji nadzor, 
8.  Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu 
Grada Čazme za 2014.godinu, 
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 
unutarnji nadzor, 
9.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Proračuna Grada Čazme za 2015.godinu, 
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, 
10.  Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čazme za 
2015.godinu, 
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, 
11.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Čazme za 2015.godinu, 
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, 
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12.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Čazme za 2015.godinu, 
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, 
13.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i 
zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2015.godinu, 
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, 
14.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 
Grada Čazme za 2015.godinu, 
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac ;pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, 
15.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada 
Čazme za 2015.godinu, 
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 
unutarnji nadzor, 
16.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 
2015.godinu, 
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 
unutarnji nadzor, 
17.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa javnih potreba u športu Grada Čazme za 
2015.godinu, 
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 
unutarnji nadzor, 
18.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Zaključka o prihvaćanju analize o stanju zaštite i 
spašavanja na području Grada Čazme za 2014.godinu, 
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 
unutarnji nadzor, 
19.  Razmatranje prijedloga i usvajanje  Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čazme za 2014.godinu, 
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 
unutarnji nadzor, 
20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čazme, 
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 
unutarnji nadzor, 
21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o objavljivanju Javnog poziva za isticanje 
kandidature za izbor članova  Savjeta mladih Grada Čazme i njihovih zamjenika, 
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković ;pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 
unutarnji nadzor. 
 

Točka 1. 
 

Gradonačelnik Dinko Pirak podnio je izvješće o aktivnostima provedenima u 
proteklom razdoblju: 
„U cijelosti je završen Projekt energetske učinkovitosti (izmjena stolarije i fasade) u kojem je 
sudjelovalo 14 korisnika. Grad Čazma je u cijelosti isplatio svoj dio obveze, s osnova 
sufinanciranja projekta.  
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Završeni su radovi na izgradnji vodovoda u naselju Bosiljevo, za koji su dobivena sredstva od 
Ministarstva regionalnog razvoja.  
 
Od Ministarstva gospodarstva odobren nam je iznos od 60.000,00 kuna za izradu fasade na 
Gradskoj knjižnici te nam je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobreno 
100% financiranje izrade projektne dokumentacije za gradnju reciklažnog dvorišta, cca 
70.000,00 kuna 
 
U tijeku je izrada energetskog certifikata za javnu rasvjetu i projekata sanacije odlagališta 
otpada Bukovina, koji se također sufinanciraju sredstvima Fonda. 
 
Izgrađene su staze na grobljima u Gornjem Mikloušu, Pobjeniku, Cerini te je u tijeku izrada 
vodovodnih priključaka na grobljima. 
 
Završen je iskop graba u naseljima Dereza, Bosiljevo, Vagovina, Zdenčec i Pobjenik u 
ukupnoj dužini od 2100 metara. 
 
U provođenju postupka legalizacije u ovoj godini do sada je izdano 340 Rješenja o 
legalizaciji. 
 
Sukladno Odluci Gradskog vijeća, dana 18.12. potpisana je Povelja o suradnji udruga civilnog 
društva i Grada Čazme. Povelju je do sada potpisalo 15 udruga. Prilikom potpisivanja 
Povelje, predstavnici Udruga upoznati su s odredbama novog Zakona o udrugama, s kojim su 
dužne uskladiti svoje djelovanje. 
 
Isplaćena je pomoć za ogrjev. Pomoć u visini od 918,00 kuna primila su 92 korisnika koji 
primaju zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb. 
 
Grad Čazma član je LAG-a Moslavina u čijem radu aktivno sudjeluje. Od ukupno 100-tinjak 
članova LAG-a, s područja Grada Čazme učlanjeno ih je 15. Od LAG-a očekujemo pomoć pri 
sufinanciranju projekata za naše članove koje će LAG dobiti po natječajima iz fondova EU. 
 
Grad Čazma zaprimio je presudu Županijskog suda u Velikoj Gorici kojom je odbijena žalba 
tvrtke Zavižan d.o.o. Čazma na presudu Općinskog suda u Čazmi. Prvostupanjskom 
presudom odbijen je tužbeni zahtjev Zavižana d.o.o. radi utvrđenja da nije pravno valjana 
Odluka o raskidu Ugovora o dodjeli koncesije za odvoz komunalnog otpada na području 
Grada Čazme. Time je okončan dugogodišnji postupak i to u korist Grada Čazme. Iz spora su 
proizašli dosta visoki troškovi (62.000,00 kuna), koje je Zavižan u obvezi podmiriti Gradu. 
Budući da je Zavižan d.o.o. u međuvremenu likvidiran i brisan iz sudskog registra za iste se 
Grad neće moći naplatiti. 
 
Obavještavam vas da sam u Nadzorni odbor Komunalija d.o.o. imenovao novog člana i to 
Laščak Milana umjesto pok. Forjan Vilka. 
 
Budući da je na prošloj sjednici bilo upita oko plaća službenika i namještenika u Gradskoj 
upravi, o istom je sačinjeno opširnije izvješće koje vam je dostavljeno uz materijale za ovu 
sjednicu, kao i izvješće komunalnog redara za 2014.g.. 
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U ovo predblagdansko vrijeme organizirano je od strane naših ustanova i udruga niz 
događanja, uglavnom  humanitarnog karaktera. I sam Grad izdvojio je određena sredstva i to 
po 5.000,00 kuna za Patrika Vincekovića i Luku Bunčića. Također, već uobičajeno, 
dodijeljeni su bonovi u visini od 100 kuna članovima Matice umirovljenika i korisnicima 
Crvenog križa, za ukupno 250 članova. 
 

Uslijedila su vijećnička pitanja. 
 
Petar Dudaš je je upozorio na loše stanje asfalta koji je nedavno postavljen u 

Grabovnici. 
Rudolf Duž moli da se sjednice Gradskog vijeća planiraju češće, a s manje opsežnim 

dnevnim redom. Postavlja pitanje gradonačelniku je li u planu za sljedeću godinu izgradnja 
spojne ceste Livadarska – A. Vulinca. Također predlaže da se počne raditi na operativnim 
programima na temelju Strategije gospodarskog razvoja. 

Branko Kupsjak skrenuo je pozornost na problem parkiranja kamiona kod tvrtke 
Farina u Dragancu te na trošnost i nužnost poopravka škole i mjesdnog doma koji se koristi 
kao dvorana za tjelesni u Dragancu. 

Neda Baćani upozorila je na zaništenost ceste u Ulici hrvatskih branitelja, koja je 
relativno nova. Također, skrenula je pozornost na semafor na česmanskom mostu u Derezi 
koji uvijek svijetli crveno. 

Ivana Žugaj upitala je može li se pomoći osnovnoj školi Čazma koja nema sredstava 
za učiteljske dnevnice te se stoga nagodinu neće moći održati škola u prirodi, odnosno 
maturalno putovanje. 

Darko Kajfeš informirao je prisutne o planu da se nagodinu organizira Memorijal 
hrvatskih branitelja s NK Dragancem i čazmanskom HVIDROM. U povodu 20. godišnjice 
Oluje organizirat će se utakmica između NK Vukovara i NK Knina u Čazmi, s čime je 
upoznata i Županija, a očekuju i sudjelovanje Grada. 

Upućuje pitanje gradonačelniku vezano uz cestu do Dragičevaca, zanima ga je li je 
renovira tvrtka Strabag, čiji su prijevoznici uništili cestu. 

Također je upitao može li se dimnjačarska služba obavljati u okviru komunalnog 
poduzeća budući da trenutačni koncesionar ne obavlja svoj posao. 

Franjo Mil čić također je upitao vezano uz obavljanje dimnjačarskog posla te tko 
financira izgradnju kružnog toka. 

Antun Mesar je komentirao kako će pokušati i u svojoj domeni urgirati na popravak 
ceste Draganec – Farkaševac preko Siščana te je upitao koliko je Grad Čazma sklopio 
ugovora o donacijama u 2014. godini. 

Gradonačelnik Dinko Pirak  odgovorio je sljedeće:  
G. Dudašu - Cesta u Grabovnici presvučena je protukliznim slojem, riječ je o državnoj 

prometnici, no budući da posao nije uspio, odnosno radilo se po lošem vremenu, postupak će 
se ponoviti na proljeće. 

G. Dužu - Izgradnja spojne ceste A. Vulinca – Livadarska je u Programu gradnje za 
2015. godinu. Prenošenjem osnivačkih prava želimo riješiti i taj problem. Projekt ćemo 
kandidirati pri Ministarstvu regionalnog razvoja. 

Po Strategiji razvoja se radi, u međuvremenu je održano nekoliko sastanaka s tri 
konzultantske kuće. Također je održana prezentacija španjolske tvrtke Edintra, na koju smo 
pozvali i vijećnike. 

G. Kupsjaku - Na problemu s kamionima radimo, održano je niz sastanaka s policijom 
i tvrtkom Granolio. 
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Poznat je problem škole u Dragancu, već godinama nije ni lipe uloženo u školu te i iz 
tog razloga želimo preuzeti osnivačka prava, a župan uporno ignorira vašu odluku. Na žalost, 
sve ovisi o županiji. 

Gđi. Baćani - Cesta u Ul. Hrvatskih branitelja je na žalost propala. Tražit ćemo od 
izvođača popravak, uz reklamaciju. Također, na tom je području riječ i o klizištu. 

Vezano uz neispravan semafor, obavijestio sam mjerodavne u Hrvatskim cestama, 
ponovit ću zahtjev za popravkom. 

Gđi. Žugaj - Glede financiranja učitelja, ponovno je riječ o školi. Grad već financira 
niz stvari vezano za školi o čemu revizija nema dobro mišljenje, no budući da se radi o 
dobrobiti naše djece, pokušavamo pomoći na više načina. Primjerice, za sljedeću smo godinu 
uvrstili u proračun financiranje učenika u školskoj kuhinji. 

G. Kajfešu - Naravno da će Grad pomoći i podržava ideju o organiziranju navedenog 
događaja kojim ćemo se sigurno moći ponositi. Vezano uz dimnjačarsku službu  - raskidamo 
ugovor s koncesionarom, u tijeku je otkazni rok. Komunalije su registrirane za obavljanje 
dimnjačarske službe. O tome će se raspraviti na sljedećem Gradskom vijeću. 

G. Milčiću – Gradnju kružnog toka i asfaltiranje do Dragičevaca financiraju Hrvatske 
ceste, projekt je ukupno vrijedan 9 milijuna kuna. Grad je financirao izradu projektne 
dokumentacije sa 70.000 kuna što se pokazalo dobrim jer na taj način surađujemo s 
Hrvatskim cestama u izradi projekata važnih za naše područje. Tako ćemo financirati i izradu 
projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ul. M. Novačića. 

G. Mesaru – Siščani nisu uvršteni u Program iz razloga što se u Program uvrštavaju 
veće površine dok se predmetno zemljište kosi u okviru redovnog održavanja (ručno). 

Grad Čazma nema sklopljenih ugovora o donacijama, a što se tiče ugovora s 
medijima, naravno da izdvajamo određeni iznos jer moramo informirati građane o tome što se 
događa u gradu, na što nas obvezuje i zakon. 

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

Točka 2. 
 
Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje I. Odluke o izmjenama i dopunama 

proračuna Grada Čazme za 2014.godinu uvodno je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za 
proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Andrea 
Prugovečki Klepac.  

Vijećnik Antun Mesar upitao je zašto je povećana stavka Centar za kulturu, iznos 
175.000 kuna. 

Odgovorila je pročelnica Prugovečki  Klepac, povećana je stavka zbog naknade 
Hrvatskom baroknom ansamblu, odnosno sudskog spora. 

Vijećnik Gomerčić  iznio je stav Gradskog odbora SDP-a koji drže da predloženi 
rebalans za 2014. godinu načelno nije prihvatljiv, da se ne može uzeti valjanim unatoč 
opravdanju da je velik dio stavki varijabilan. Stoga SDP neće podržati rebalans, program niti 
proračun jer se radi po istoj matrici. 

Odgovorila je pročelnica Prugovečki Klepac rekavši kako je proračun plan te da grad 
prilikom prijavljivanja na natječaje mora dokazati da je nešto planirano. Smatra kako je bitno 
to da se prate rashodi i da se ne troši više. Također je napomenula da građani duguju oko 2 
milijuna kuna za komunalnu naknadu, a taj se novac mora planirati jer je namjenski. 

Odgovorio je i gradonačelnik Pirak  rekavši kako su u nekim projektima očekivanja 
čak i nadmašena te kako smatra da je planiranje nužno. 
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Vijećnik Duž  je predložio da sjednica po potrebi bude i svaka dva mjeseca,sa manjim 
dnevnim redom, te  da se na svakoj raspravi i o proračunu, ako ima potrebe za rebalansom. 

Pročelnica Prugovečki Klepac je odgovorila kako će rebalans sigurno biti u prvih 6 
mjeseci te dodala kako Grad Čazma neće povećavati prirez poput nekih drugih gradova koji 
će na taj način ublažiti smanjenje prihoda od novog Zakona o porezu na dohodak. 

Sjednici se pridružio g. Željko Sinković. 
Po provedenoj raspravi pristupilo se glasovanju. 9 je vijećnika glasovalo „za“, 5 

vijećnika „protiv“, niti jedan suzdržan te je točka prihvaćena. 
Sjednicu je potom napustio vijećnik Petar Dudaš. 
 

Točka 3. 
 

Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2014.godinu obrazložila je 
pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu 
okoliša i ekologiju Andrea Prugovečki Klepac. 

Po kraćoj raspravi, prijedlog je usvojen s 8 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 2 
„suzdržana“. 

 
Točka 4. 

 
Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa održavanja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2014.godinu obrazložila je 
pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu 
okoliša i ekologiju Andrea Prugovečki Klepac. 

Prijedlog je usvojen s 8 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 2 „suzdržana“. 
 

Točka 5. 
 

 Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa Grada Čazme za 2014.godinu obrazložila je pročelnica 
Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i 
ekologiju Andrea Prugovečki Klepac. 

Prijedlog je usvojen s 8 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 2 „suzdržana“. 
 

Točka 6. 
 

 Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba 
u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2014.godinu obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti i unutarnji nadzor Grada Čazme, Elvira Babi ć Markovi ć. 
 Prijedlog je usvojen s 8 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 2 „suzdržana“. 

 
Točka 7. 

 
Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba 

u kulturi Grada Čazme za 2014.godinu obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti i unutarnji nadzor Grada Čazme, Elvira Babi ć Markovi ć. 

Prijedlog je usvojen s 8 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 2 „suzdržana“. 
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Točka 8. 

 
Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba 

u športu Grada Čazme za 2014.godinu obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti i unutarnji nadzor Grada Čazme, Elvira Babi ć Markovi ć. 

Prijedlog je usvojen s 8 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 2 „suzdržana“. 
 

Točka 9. 
 

 Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje Proračuna Grada Čazme za 2015.godinu 
obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, 
gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada Čazme Andrea Prugovečki Klepac. 

Među ostalim, navela je kako su nove stavke u Proračunu sufinanciranje prehrane u 
OŠ Čazma te poticanje poljoprivrede. Također je navela kako se planira smanjenje plaća i 
rashoda za zaposlene u iznosu od oko 350.000 kuna. 

Vijećnik Mesar upitao je je li u planu košnja oko škole u Siščanima. 
Odgovorila je pročelnica Prugovečki Klepac rekavši kako je navedeno u planu 

održavanja, no nije navedeno budući da se navode samo veće površine. 
Prijedlog je usvojen s 8 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“. 

 
Točka 10. 

 
 Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čazme 
za 2015. godinu obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno 
gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada Čazme Andrea Prugovečki 
Klepac. 

Prijedlog je usvojen s 8 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“. 
 

Točka 11. 
 

 Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2015. godinu obrazložila je pročelnica Upravnog 
odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada 
Čazme Andrea Prugovečki Klepac. 

Prijedlog je usvojen s 8 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“. 
 

Točka 12. 
 

 Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2015.godinu obrazložila je pročelnica Upravnog 
odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada 
Čazme Andrea Prugovečki Klepac. 

Prijedlog je usvojen s 8 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“. 
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Točka 13. 
 
 Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa utroška sredstava ostvarenih od 
prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2015.godinu obrazložila je pročelnica 
Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i 
ekologiju Grada Čazme Andrea Prugovečki Klepac. 

Prijedlog je usvojen s 8 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“. 
 

Točka 14. 
 

 Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa Grada Čazme za 2015.godinu obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za 
proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada Čazme 
Andrea Prugovečki Klepac. 

Prijedlog je usvojen s 8 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“. 
 

Točka 15. 
 
 Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 
Grada Čazme za 2015.godinu obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti i unutarnji nadzor Grada Čazme, Elvira Babi ć Markovi ć. 

Prijedlog je usvojen s 8 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“. 
 

Točka 16. 
 

 Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje  Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Čazme za 2015.godinu obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 
unutarnji nadzor Grada Čazme, Elvira Babi ć Markovi ć. 

Prijedlog je usvojen s 8 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“. 
 

Točka 17. 
 

 Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa javnih potreba u športu Grada 
Čazme za 2015. godinu obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 
unutarnji nadzor Grada Čazme, Elvira Babi ć Markovi ć. 
 Vijećnik Gomerčić upitao je zbog čega je smanjena stavka jednokratne novčane 
pomoći osobama s invaliditetom. 
 Odgovorila je pročelnica Babić Markovi ć rekavši kako se radi o djeci kojoj je 
sufinanciran predškolski odgoj u Poliklinici za rehabilitaciju Suvag, no, budući da su djeca 
sada obuhvaćena sustavom osnovnog, obveznog obrazovanja, trenutačno nema zahtjeva za 
sufinanciranjem. 
 Prijedlog je usvojen s 9 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“. 
 

Točka 18. 
 

 Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju analize o stanju 
zaštite i spašavanja na području Grada Čazme za 2014. godinu obrazložila je pročelnica 
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Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor Grada Čazme Elvira Babi ć 
Markovi ć. 
 Prijedlog je jednoglasno usvojen, s 13 glasova „za“. 
 

Točka 19. 
 Točku Razmatranje prijedloga i usvajanje  Zaključka o usvajanju Smjernica za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čazme za 2014.godinu 
obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor Grada 
Čazme, Elvira Babi ć Markovi ć. 
 Prijedlog je jednoglasno usvojen, s 13 glasova „za“. 
 

Točka 20. 
 

Točku Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Čazme obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor 
Grada Čazme, Elvira Babi ć Markovi ć. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen, s 13 glasova „za“. 
 

Točka 21. 
 

 Točku Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o objavljivanju Javnog poziva za 
isticanje kandidature za izbor članova  Savjeta mladih Grada Čazme i njihovih zamjenika 
obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor Grada 
Čazme, Elvira Babi ć Markovi ć. 

 Prijedlog je jednoglasno usvojen, s 13 glasova „za“. 
 

 
9. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme završila je u 12:15 sati. 
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