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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
     

sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane elektroničkim 
putem,  

 22. svibnja 2020., u trajanju od 11.00 do 12.00 sati 
 

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 
2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst, 1/20), a sukladno Uputi Ministarstva 
uprave KLASA:023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 
13.03.2020., predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca sazvao je 22. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 22. 5. 2020. godine (petak) koja 
se održala izjašnjavanjem članova Gradskog vijeća elektroničkim putem u 
vremenu  od 11,00 do 12,00 sati. 
 

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske 
te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog 
distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela. 

U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi 
sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad 
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave mora biti prilagođen. 

Održavanje sjednice predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila 
prema navedenoj Uputi Ministarstva uprave smatra se prihvatljivom. 

Sukladno tome, izjašnjavanje o točkama dnevnog reda 22. sjednice 
održalo se elektroničkim putem na e-mail: dragica.kemeter@cakovec.hr, 
preko portala Gradskog vijeća na kojem se preuzimaju materijali za sjednice 
Gradskog vijeća (upute za glasovanje su bile priložene u e-mail poruci). 

 
Sjednici je bilo prisutno 18 vijećnika.  
 

Uz materijale, vijećnici su dobili: 
1. Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Obrazac za glasovanje o izvodu iz zapisnika i točkama Dnevnog reda 22. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 
 
 

DNEVNI RED 

1. Donošenje Odluke o odricanju potraživanja prema Republici Hrvatskoj 
2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Gospodarske zone 

Istok Pustakovec 
 

U 11.00 sati pristupilo se glasovanju o izvodu iz zapisnika i točkama Dnevnog 
reda 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika 

sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/20-01/42, 
URBROJ: 2109/2-02-02-20-04 od 7. svibnja 2020. 
 

 
 
«Za» je glasovalo 15 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo 

„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz 
zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen 
većinom glasova.  

 
 
Od 18 prisutnih vijećnika, 1 nije glasovao prema priloženim uputama.  
 

Točka 1. Donošenje Odluke o odricanju potraživanja prema Republici 
Hrvatskoj 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke 
o odricanju od potraživanja prema RH.  
 

«Za» je glasovalo 16 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo 
„suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o 
odricanju potraživanja prema Republici Hrvatskoj, donesena većinom 
glasova.  

 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Gospodarske 
zone Istok Pustakovec 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
izmjenama Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok Pustakovec 

 
«Za» je glasovalo 16 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o 
osnivanju Gospodarske zone Istok Pustakovec, donesena većinom glasova.  

 
 

 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 12.05 sati. 
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KLASA: 021-05/20-01/47 
URBROJ: 2109/2-02-20-03 
Čakovec, 22. svibanj 2020. 

     
 
   PROČELNICA                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

 mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                                         Jurica Horvat 
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