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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

     
sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 08. prosinca 2021.,   

u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom  
u 16:00 sati  

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/21-01/102, URBROJ: 2109/2-02-21-04, 
od 01. prosinca 2021., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Darko Zver, mag. cin.  
 

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici. Prisutna je gradonačelnica 
Grada Čakovca Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ. spec. oec.  

Prisutni su: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. - pročelnica Upravnog odjela za 
upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. - pročelnica Upravnog odjela za financiranje, 
Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje 
planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Damir Šoltić, mag. ing. traff. - pročelnik 
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje 
nekretninama, Svetislav Drakulić, mag. iur. - pročelnik Službe za poslove 
gradonačelnika, Marijana Pal, univ. spec. oec. - pročelnica Službe za unutarnju reviziju 
te Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo Ivica Pongrac, univ. spec. oec.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni direktori 

trgovačkih društava GKP Čakom d.o.o., GP Ekom d.o.o., GP Stanorad d.o.o., 
direktorica Razvojne agencije Čakra d.o.o., ravnatelji Knjižnice „Nikola Zrinski“ 
Čakovec, Centra za kulturu Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, dječjih vrtića 
Cipelica i Cvrčak te zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.     

 
U dvorani je prisutno 19 vijećnika te Gradsko vijeće ima kvorum. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je vijećnike da su uz materijale dobili: 
 

1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Odgovor na vijećničko pitanje 
3. Izvješće o realizaciji kapitalnih investicija koje su u tijeku 
4. Planovi poslovanja za 2022. 

a) GKP Čakom d.o.o. Čakovec 
b) GP Ekom d.o.o. Čakovec 
c) GP Stanorad d.o.o. Čakovec 
d) Čakra d.o.o. Čakovec 

5. Planovi poslovanja za 2022. 
a) Dječji vrtić Cipelica 
b) Dječji vrtić Cvrčak 
c) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec 
d) Centar za kulturu Čakovec 
e) Pučko otvoreno učilište Čakovec 

 
Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbori za: 

- društvene djelatnosti, 
- financije i proračun, 
- Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 
- izbor i imenovanja, 
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čija mišljenja su vijećnici dobili. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika 4. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/21-01/87, URBROJ: 
2109/2-02-21-04, od 20. listopada 2021.  
 
«Za» je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen većinom glasova.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 5. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 
Prisutno je 19 vijećnika. 
 
„Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0  je bilo „suzdržanih“, pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći  

  
DNEVNI RED 

 
1. Donošenje: 

a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2022. s projekcijom Proračuna za 
2023. i 2024. 
b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022. 
c) Odluke o sukcesivnom planiranju pokrića manjka Proračuna u razdoblju 
2022. – 2024. 

2. Donošenje: 
a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. 
c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada 
Čakovca za 2022. 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. 
f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. 
g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022. 

3. Davanje Prethodne suglasnosti na: 
a) izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2021. 
b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2022. i projekcije za 2023. 
i 2024. 

4. Davanje  Suglasnosti na kreditno zaduženje GKP Čakom d.o.o.  
5. Davanje Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ 

Čakovec  
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2022.  
7. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine 

u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u 
Gradu Čakovcu za 2022.  

8. Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada 
Čakovca za 2022.  

9. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o porezima  
10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u 

općoj uporabi  



3 
 

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu 

12. Donošenje Odluke o visini naknade za razvoj na području Grada Čakovca, 
za gospodarstvo  

13. Donošenje Odluke o imovinsko pravnom uređenju zemljišta u vlasništvu 
Grada Čakovca na kojem je osnovano pravo građenja, u svrhu izgradnje 
višestambene zgrade, u ulici France Prešerna 

14. Donošenje Odluke o: 
a) sastavu urbanog područja Čakovec  
b) pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Čakovec 

za razdoblje od 2021. do 2027. 
15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju 

decentraliziranih funkcija osnovnih škola  
16. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Sporazuma o suradnji i  zajedničkom 

razvoju između Grada Čakovca i Učiteljskog fakulteta 
17. Donošenje: 

a) Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec 
b) Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 

2022. 
c) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 

2021. 
d) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 

2022. 
18. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima 

zamjenice Gradonačelnice Grada Čakovca 
19.  Izbor Savjeta mladih Grada Čakovca 

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 16:07 sati. 
 
Jurica Horvat postavio je pitanje Gradonačelnici da li je primila odnosno da li zna o 
čemu se radi u e-mailu koji je saborska zastupnica Andreja Marić poslala 26. listopada 
2021., uz inicijativu ublažavanje menstrualnog siromaštva?  
 
Ljerka Cividini odgovorila je da je inicijativa za postavom sandučića sa ulošcima iz 
ranijeg razdoblja. Pokrenuti su postupci sa ravnateljima škola. Razmišlja se o 
pozicijama sandučića. Razgovara se sa drogerijama o sufinanciranju. Sredstva su 
osigurana u Proračunu.  
 
Karolina Juzbašić postavila je dva pitanja: 
Prvo pitanje postavila je ravnatelju Centra za kulturu Čakovec: S obzirom da je u 
zadnje tri godine zaključno s 15.12.2021. iz sredstava Centra za kulturu na ime 
autorskih honorara i ugovora o djelu isplaćeno 1.402.104,66 kn (autorskih honorara 
1.195,465,33 kn i ugovora o djelu 206.639,33 kn), traži da joj se u pisanom obliku 
dostavi odgovor, kome i u kojem iznosu su isplaćeni ti autorski honorari i ugovori o 
djelu? 
Drugo pitanje postavila je Gradonačelnici: Kad se planira završetak radova na 
uređenju ulice 34. inženjerijske bojne, s obzirom da su radovi počeli?  
 
Ljerka Cividini odgovorila je na da su sredstva za Špinčićevu ulicu i ulicu 34. 
inženjerijske bojne u Proračunu. Provedena je javna nabava. Potpisani su ugovori s 
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Tegrom, koja na žalost kasni s radovima mjesec i pol dana pa se umjesto završetka 
radova krajem 2021., završetak predviđa na proljeće 2022. 
 
Boris Bistrović postavio je dva pitanja: 
Prvo pitanje postavio je pročelnici Upravnog odjela za financiranje: S obzirom da je na 
prošloj sjednici Gradskog vijeća donijeta Odluka o Programu potpora ugostiteljima, 
moli pisani odgovor koje su tvrtke i obrti dobile potpore te koji su iznosi tih potpora?  
Drugo pitanje postavio je direktoru GP Ekom d.o.o.:   
S obzirom da će sljedeće godine biti pušteni u pogon vanjski bazeni, zamolio je 
Direktora da prokomentira planirane poslovne prihode za iduću godinu (broj karata 
koje će se prodati, cijenu karata) te troškove koji će proizaći iz vanjskih bazena. Ujedno 
je pitao koliko će novi kompleks kod vanjskih bazena dodatno optereti Proračun Grada 
Čakovca? 
 
Miodrag Novosel odgovorio je da su u financijskom planu GP Ekoma d.o.o. predviđeni 
prihodi i troškovi vezani uz poslovanje vanjskih bazena. Maksimalno je racionalizirano 
zapošljavanje. Prihodi vanjskih bazena bazirani su na prosjeku posjećenosti od oko 
500 - 600 posjetitelja.  Usuglašen je novi cjenik sa minimalnom korekcijom cijene 
(povećani troškovi poslovanja vezani uz energente), pa bi poskupljenje bilo oko 10 %. 
Neće biti dodatnog opterećenja za Proračun Grada, ako se ne dogode izvanredne 
situacije.   
 
Vesna Baranašić Horvat postavila je sljedeća pitanja direktoru GKP Čakom d.o.o.: 
Koji je ukupan broj zaposlenih i koji je ukupan trošak za plaće u GKP Čakom d.o.o., s 
obzirom da tih podataka nema u Planu poslovanja za iduću godinu? Da li je nužno 
novo zapošljavanje ili bi se to moglo riješiti novom sistematizacijom? Predložila je novu 
sistematizaciju.  
Potom je postavila pitanje direktorici Čakre d.o.o.: Koje projekte trenutno provodi Čakra 
d.o.o. te koji će se projekti ostvariti u idućem kratkoročnom razdoblju?   
 
Ivica Perhoč odgovorio je da je Plan poslovanja GKP Čakom d.o.o. formiran po  
djelatnostima, prihodima i troškovima. U svakoj od 6 djelatnosti predviđen je  potreban 
broj radnika. Povećanje se odnosi za broj onih koji idu u mirovinu. Trenutno je zaposlen 
171 radnik. Nova sistematizacija će se pripremiti ako će to tražiti organizacija GKP 
Čakom d.o.o. GKP Čakom d.o.o. posluje stabilno, a probleme rješava u hodu. Uvijek 
ima prostora za pomake i promjene u funkcioniranju. Financiranje iz Proračuna Grada 
je 5.500.000,00 kuna, ovisno od tjednih, mjesečnih  planova realizacije, koji se 
dogovaraju sa Gradonačelnicom s kojom se dogovaraju i smjernice organizacijskih 
promjena u GKP Čakom d.o.o.  
  
Damira Vresk odgovorila je da se na 4. stranici Plana poslovanja Čakre d.o.o. nalaze 
projekti koji će se provoditi u 2022. godini. Radi se o 11 projekata koji su trenutno u 
evaluaciji. U provedbi su:   

- Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnim školama Grada 
Čakovca, vrijednosti nešto više od 2.000.000,00 kuna;  

- Operativni program iz FEAD Programa „Prehrana u osnovnim školama Grada 
Čakovca“ – vrijednosti nešto više od 700.000,00 kuna;  

- projekt za Knjižnicu i čitaonicu „Nikola Zrinski“ Čakovec, vrijednosti više od 
3.000.000,00 kuna;   

- projekt „Centar stabilne podrške“ za udrugu Murid – vrijednosti 1.500.000,00 
kuna; 
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- projekt „Izrada programskog rješenja inteligentnog upravljanja gradskim 
parkiralištem MTČ u Čakovcu“  - vrijednosti 880.000,00 kuna; 

- projekt iz programa Centralne Europe ABCities; 
- projekt za Centar za kulturu – vrijednosti 2.000.000,00 eura, (udio Centra za 

kulturu je 120.000,00 eura);  
- projekt Eco Bridge – vrijednosti 1.500.000,00 eura (udio Grada Čakovca 

300.000,00 eura); 
- projekt  Earasmus u partnerstvu sa Pučkim otvorenim učilištem – vrijednosti 

60.000,00 eura. 
 
Vesna Baranašić napomenula je da su projekti koji se planiraju provoditi vezani uz 
Grad Čakovec. Navela je da je iz Plana poslovanja vidljivo da tri zaposlenika Čakre 
rade na 70m2 površine i redovno funkcioniranje financiraju iz Proračuna Grada 
Čakovca (300.000 kuna godišnje). Mišljenja je da bi bilo efikasnije  prebaciti tri radnika 
Čakre u Upravu Grada Čakovca.  
 
Rajko Bulat zamolio je predsjednika Gradskog vijeća da barem dva tjedna prije najavi 
sjednicu Gradskog vijeća te je iznio svoje mišljenje da bi bilo bolje da se sjednice 
Gradskog vijeća održavaju u podnevnim satima. Dao je podršku Proračunu za 2022. i 
Projekciju za 2023. i 2024. te zaželio svima puno uspjeha.  
 
Darko Zver naveo je da su vijećnici Gradskog vijeća Grada Čakovca većinom glasova 
odlučili da se sjednice Gradskog vijeća održavaju od 16 sati te da će se u principu 
sjednice Gradskog vijeća održavati zadnje srijede u mjesecu.  
 
Vijećnik Rajko Bulat napustio je sjednicu te je prisutno 18 vijećnika.  
 
Josip Varga postavio je pitanje zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Čakovec: 
Što će još morati učiniti jedan gospodin koji uredno moli da ga se zaposli u JVP 
Čakovec, jer je za te poslove stručno i fizički spreman? 
Potom je iznio svoje mišljenje da bi sjednice Gradskog vijeća, zbog digniteta Grada, 
morale biti u reprezentativnijem terminu.  
 
Mladen Kanižaj odgovorio je da se na web stranicama JVP nalazi natječaj za dva 
pripravnika vatrogasca. Sve se odvija transparentno.  
  
Darko Zver odgovorio je da je svim vijećnicima putem e-maila dostavljena anketa 
vezana uz održavanje sjednica Gradskog vijeća. Javilo ih se 15, od kojih se 11 izjasnilo 
za termin sjednica u 16:00 sati. Vremenom održavanja sjednice neće se zaštiti dignitet 
Grada, već aktivnim sudjelovanjem u radu Gradskog vijeća.    
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 16:49 sati. 
 
 
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
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Točka 1. Donošenje: 
a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2022. s projekcijom Proračuna za 2023. 
i 2024.  
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Jurica Horvat u ime Kluba vijećnika SDP-a, HSS-a, HSU-u, 
Laburista i MDS-a, Vesna Baranašić Horvat u ime kluba vijećnika Matija Posavec – 
nezavisna lista, HNS-a, HSLS-a, HDSS-a.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun (koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Proračuna na donošenje) i Odbor za društvene djelatnosti u dijelu društvenih 
djelatnosti (koji je većinom glasova uputio prijedlog Proračuna na donošenje). 
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke i Proračuna 
Grada Čakovca za 2022. s projekcijom Proračuna za 2023. i 2024. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Proračuna Grada Čakovca za 
2022. s projekcijom Proračuna za 2023. i 2024. doneseni većinom glasova svih 
vijećnika.  
 
Iz sustava za elektroničko glasovanje vidljivo je da je jedan vijećnik glasovao dva puta 
„za“ te se uvažava samo jedan njegov glas.  
 
 
b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022. 
  
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financiranje.  
 
O ovoj točki je raspravljao Odbor za financije i proračun koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Odluke na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Čakovca za 2022. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izvršavanju Proračuna Grada 
Čakovca za 2022. donesena većinom glasova. 
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c) Odluke o sukcesivnom planiranju pokrića manjka Proračuna u razdoblju 
2022.-2024. 
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Odluke na donošenje. 
 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o sukcesivnom 
planiranju pokrića manjka Proračuna u razdoblju 2022.-2024. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je  Odluka o sukcesivnom planiranju 
pokrića manjka Proračuna u razdoblju 2022.-2024. donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 2.  
Donošenje: 
a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 
izgradnju grada i upravljanje nekretninama.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Programa na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.   
  
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Programa građenja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program građenja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2022. donesen većinom glasova.  
 
 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 
izgradnju grada i upravljanje nekretninama.  
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O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun Grada Čakovca koji je 
jednoglasno uputio prijedlog Programa na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Damir Šoltić, Josip Varga.      
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2022. donesen većinom glasova.  
 
 
c) Program javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada 
Čakovca za 2022. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti koji su jednoglasno uputili prijedlog Programa na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Program javnih potreba 
u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u kulturi, 
tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022. donesen većinom glasova.  
 
 
d) Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti koji su jednoglasno uputili prijedlog Programa na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



9 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba 
u sportu Grada Čakovca za 2022.  
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u sportu 
Grada Čakovca za 2022. donesen većinom glasova.  
 
 
 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti koji su jednoglasno uputili prijedlog Programa na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba 
u socijalnoj zaštiti.  
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u socijalnoj 
zaštiti donesen većinom glasova.  
 
 
f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti koji su jednoglasno uputili prijedlog Programa na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Programa demografskih 
mjera Grada Čakovca za 2022. 
  
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program demografskih mjera Grada 
Čakovca za 2022. donesen većinom glasova.  
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g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti koji su jednoglasno uputili prijedlog Programa na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba 
u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022.. 
  
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u tehničkoj 
kulturi Grada Čakovca za 2022. donesen većinom glasova.  
 
 
Točka 3. Davanje Prethodne suglasnosti na: 
a) izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2021. 
 
Uvodno obrazloženje dao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti 
na izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2021. 
  
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na izmjene i 
dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2021. dana većinom glasova.  
 
 
b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. 
 
Uvodno obrazloženje dao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti 
na Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2022. i projekcije za 2023. i 
2024. 
  
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na Plan rada i 
Financijski plan JVP-a Čakovec za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. dana 
jednoglasno.  
 
 
Točka 4. Davanje Suglasnosti na kreditno zaduženje GKP Čakom d.o.o. 
 
 Uvodno obrazloženje dao je direktor GKP Čakom d.o.o. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Odluke na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Suglasnosti na kreditno 
zaduženje GKP Čakom d.o.o. 
  
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na kreditno zaduženje GKP 
Čakom d.o.o. dana jednoglasno.  
 
 
Točka 5. Davanje Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec  
 
Uvodno obrazloženje dala je ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Suglasnosti na izmjene 
i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec.  
  
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na izmjene i dopune 
Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec dana jednoglasno.  
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Točka 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2022.  
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o raspoređivanju 
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 
Čakovca za 2022.  
  
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o raspoređivanju sredstava za 
rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2022. 
donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne 
manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine 
u Gradu Čakovcu za 2022.  
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o načinu 
financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika 
srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2022. 
  
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o načinu financiranja Vijeća 
romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske 
nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2022. donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada 
Čakovca za 2022.  
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
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U dvorani je bilo prisutno 17 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke i Plana 
upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2022.  
 
  „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Plan upravljanja 
nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2022. doneseni jednoglasno.  
 
 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o porezima 
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut Poslovnik i 
normativnu djelatnost koji je jednoglasno uputio prijedlog Odluke na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dopunama 
Odluke o porezima. 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopunama Odluke o 
porezima donesena jednoglasno.  
 
 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog 
dobra u općoj uporabi 
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 17 vijećnika.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o ukidanju 
statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi.  
 
  „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o ukidanju statusa 
nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi donesena jednoglasno.  
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Točka 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 
izgradnju grada i upravljanje nekretninama.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji je  
jednoglasno uputio prijedlog Odluke na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Damir Šoltić. 
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnom doprinosu donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 12. Donošenje Odluke o visini naknade za razvoj na području Grada 
Čakovca  
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Odluke na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o visini naknade 
za razvoj na području Grada Čakovca. 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o visini naknade za razvoj na 
području Grada Čakovca donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 13. Donošenje Odluke o imovinsko pravnom uređenju zemljišta u 
vlasništvu Grada Čakovca na kojem je osnovano pravo građenja, u svrhu 
izgradnje višestambene zgrade, u ulici France Prešerna 
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
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Za riječ se javio Renato Slaviček.  
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o imovinsko 
pravnom uređenju zemljišta u vlasništvu Grada Čakovca na kojem je osnovano 
pravo građenja, u svrhu izgradnje višestambene zgrade, u ulici France Prešerna 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imovinsko pravnom uređenju 
zemljišta u vlasništvu Grada Čakovca na kojem je osnovano pravo građenja, u 
svrhu izgradnje višestambene zgrade, u ulici France Prešerna donesena 
jednoglasno.  
 
 
Točka 14. Donošenje Odluke o: 
a) sastavu urbanog područja Čakovec  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za poslove gradonačelnika.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o sastavu 
urbanog područja Čakovec. 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o sastavu urbanog područja 
Čakovec donesena jednoglasno.  
 
 
b) pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za 
razdoblje od 2021. do 2027.  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za poslove gradonačelnika.  
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o pokretanju 
postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 
2021. do 2027. 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o pokretanju postupka izrade 
Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. do 2027. 
donesena jednoglasno.  
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Točka 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za društvene djelatnosti koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Odluke na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola. 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola donesena 
jednoglasno.  
 
 
 
Točka 16. Donošenje Odluke o prihvaćanja teksta Sporazuma o suradnji i 
zajedničkom razvoju između Grada Čakovca i Učiteljskog fakulteta 
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za društvene djelatnosti koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Odluke na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanja 
teksta Sporazuma o suradnji i zajedničkom razvoju između Grada Čakovca i 
Učiteljskog fakulteta. 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prihvaćanja teksta 
Sporazuma o suradnji i zajedničkom razvoju između Grada Čakovca i 
Učiteljskog fakulteta donesena jednoglasno.  
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Točka 17. Donošenje: 
a) Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec 
 
Uvodno obrazloženje dao je Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo 
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje 
nekretninama.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Ivica Pongrac, Zoran Korpar. 
 
U dvorani je bilo prisutno 17 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke i Procjenu rizika 
od velikih nesreća za Grad Čakovec. 
 
  „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Procjena rizika od velikih 
nesreća za Grad Čakovec doneseni jednoglasno.  
 
 
b) Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2022. 
 
Uvodno obrazloženje dao je Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo 
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje 
nekretninama.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke i Plana djelovanja 
Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2022. 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluke i Plana djelovanja Grada 
Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2022. doneseni jednoglasno.  
 
 
c) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2021. 
 
Uvodno obrazloženje dao je Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo 
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje 
nekretninama.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Ivica Pongrac, Karolina Juzbašić.   
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Analize stanja sustava 
civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2021. 
 
  „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Analiza stanja sustava civilne zaštite 
na području Grada Čakovca za 2021. usvojena većinom glasova.  
 
 
d) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2022. 
 
Uvodno obrazloženje dao je Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo 
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje 
nekretninama.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke i Plan razvoja 
sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2022. 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Plan razvoja sustava civilne 
zaštite na području Grada Čakovca za 2022. doneseni jednoglasno.  
 
 
 
Točka 18. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad i drugim 
pravima zamjenice Gradonačelnice Grada Čakovca  
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Jurica Horvat, Ljerka Cividini. 
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke 
o visini naknade za rad i drugim pravima zamjenice Gradonačelnice Grada 
Čakovca.  
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni Odluke o visini 
naknade za rad i drugim pravima zamjenice Gradonačelnice Grada Čakovca 
donesena jednoglasno.  
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Točka 19. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Čakovca  
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu.  
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Pristupilo se biranju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Čakovca za 
razdoblje od 2021. – 2024. 
 
Nakon provedenog glasovanja izabrani su sljedeći članovi i zamjenici članova Savjeta 
mladih Grada Čakovca za razdoblje 2021. – 2024.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

1. BARLOVIĆ ALEKSANDAR, za člana  
Murk Lana - za zamjenicu člana  

 
2. HARAMIJA MIA, za članicu 

Ban Tifani - za zamjenicu članice  
 

3. HORVAT LOVRO, za člana 
Srnec Simona - za zamjenicu člana  

 
4. JALŠOVEC VEDRAN, za člana 

Janušić Vanja - za zamjenika člana  
 

5. MARODI ANJA, za članicu 
Pečarko Deni – za zamjenika članice  

 
6. MEDVED IVA, za članicu 

Bodulica Gašpar – za zamjenika članice  
 

7. MISLOVIĆ ABEL, za člana 
Grabar Nikola – za zamjenika člana  

 
8. PAVLIC GRGA, za člana 

Blažić Nino – za zamjenika člana 
 

9. TOPLEK LUCIJA, za članicu 
Lushaj Jonida – za zamjenicu članice 

 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 19:00. 
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KLASA: 021-05/21-01/102 
URBROJ: 2109/2-02-21-06 
Čakovec, 8. prosinac 2021. 

      
 
 
   PROČELNICA                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

 mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                          Darko Zver, mag. cin. 
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