
 
Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 

3/13 – proč. tekst, 1/14), članka 16. stavka 5. Odluke o porezima Grada Čakovca (Sl. glasnik 
Grada Čakovca 7/14, 5/15) gradonačelnik Grada Čakovca je na svom 21. stručnom kolegiju 
održanom 6. srpnja 2016., donio sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
o visini naknada za korištenje javne površine i naplati parkiranja 

za vrijeme održavanja manifestacije "Porcijunkolovo 2016." 
 

I. 
 

 Određuje se visina naknade za korištenje javne površine za vrijeme održavanja 
manifestacije "Porcijunkolovo 2016." u iznosu koji je određen Cjenikom korištenja javnih 
površina za vrijeme održavanja programa u organizaciji Turističke zajednice Grada Čakovca, 
od 21. svibnja 2015. i izmjena od 17. lipnja 2016. 
 

II. 
 

 Za lunapark se raspisuje pozivni natječaj za korištenje javne površine, a početna 
cijena je sukladna Cjeniku korištenja javnih površina za vrijeme održavanja programa u 
organizaciji Turističke zajednice Grada Čakovca, od 21. svibnja 2015. i izmjena od 17. lipnja 
2016. 
 

III. 
 

 Raspisivanje i provedbu natječaja izvršiti će Komisija za raspisivanje i provođenje 
natječaja za javne programe. 
 

IV. 
 

 Za postojeće ugostiteljske terase u povijesnoj jezgri grada (pješačka zona) utvrđuje 
se obveza plaćanja naknade za korištenje javnih površina u iznosu od 75,00 kn/m2, za 
razdoblje od 29.07. -  03.08.2016. godine. 
 

V. 
 

          Parkirališta u sustavu naplate, za vrijeme održavanja manifestacije „Porcijunkolovo 
2016.“ u trajanju od 29.07. - 03.08.2016.g. naplaćuje GKP ČAKOM d.o.o. Cijena satne karte 
za sve kategorije parkirališta za vrijeme održavanja manifestacije „Porcijunkolovo 2016.“ od 
29.07. - 03.08.2016. u vremenu od 08:00 - 22:00 sata je 5,00 kn/h. GKP Čakom d.o.o. dužan 
je prikupljeni iznos od naplate parkiranja (umanjen za stvarne troškove) doznačiti Gradu 
Čakovcu u roku od 30 dana od dana izrade obračuna naplate parkiranja. 
 

  VI. 
 

 Izlagačima tematskih izložbi, javna površina dodjeljuje se besplatno. 
 

VII. 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca. 
 
 
KLASA: 021-05-16-01/152 
URBROJ: 2109/02-01-16-02 
Čakovec, 6. srpnja 2016.  
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