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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
     

sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 20. listopada 2021.,   
u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom  

u 16:00 sati  
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/21-01/87, URBROJ: 2109/2-02-21-03, 
od 13. listopada 2021., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Darko Zver, mag. cin.  
 

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Renata Slavičeka, koji je 
opravdao svoj izostanak i Nenada Mekovca, koji će se sjednici priključiti kasnije. 
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 te Marijana Pal, univ. spec. oec. - pročelnica Službe za unutarnju 
reviziju  

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni Romano 

Bogdan - ravnatelj Centra za kulturu Čakovec, Lovro Horvat - zamjenik predsjednika 
Savjeta mladih te predstavnici medija.   

 
Sjednici se priključio vijećnik Nenad Mekovec. 
 
U dvorani je prisutno 18 vijećnika te Gradsko vijeće ima kvorum. 
 

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

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

 
Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbori za: 

- društvene djelatnosti  
- financije i proračun, 
- prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

čija mišljenja su vijećnici dobili. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika 3. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/21-01/82, URBROJ: 
2109/2-02-21-04, od 15. rujna 2021.  
 
«Za» je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.  
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red sa 4. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 
Prisutno je 18 vijećnika. 
 
„Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“, pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen sljedeći  

  
DNEVNI RED 

 
1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2021.  
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 

a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. 
c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada 
Čakovca za 2021. 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021. 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2021. 
f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2021. 
g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2021. 

3. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Globetka - istok“  
4. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za 

osnivanje prava građenja na zemljištu Grada Čakovca u svrhu izgradnje 
građevine sportsko rekreativne namjene 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada 
Čakovca za 2022. 

6.  Usvajanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta 
mladih Grada Čakovca  

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Aneksa I. Sporazumu zaključenom 
između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i 
Dječjeg vrtića Cipelica 

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves  

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara  
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u 

gradskim tijelima  
11. Donošenje Programa potpora ugostiteljima na području Grada Čakovca radi 

ublažavanja posljedica otežanog rada u uvjetima pandemije virusa COVID-
19  

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara aktualni sat u 16:14 sati. 
 
Vesna Baranašić Horvat postavila je pitanje Gradonačelnici u kojoj fazi je projekt Eco 
Bridge, vezano za uređenje Perivoja Zrinskih u Čakovcu te da li je Suradničko vijeće 
donijelo određene zaključke u vezi tog projekta ili detektiralo problematične stavke u 
troškovniku?  
Zatim je pitala da li postoji ideja o stvaranju dugoročnog plana očuvanja zelenih 
površina u Gradu te ozelenjavanja?  
 
Ljerka Cividini odgovorila je da je Eco Bridge projekat koji je pripremljen i prijavljen u 
prošlom mandatu te je naslijeđen takav kakav je. Osnovni problem je nedovoljna 
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komunikacija sa građanima. Treba znati da u Perivoj Zrinski nije uloženo ništa od 1985. 
U Park treba ulagati, jer će uslijediti njegovo propadanje. Slušati će se glas javnosti, 
ali svakako i struka. Zato je i oformljeno Suradničko vijeće za zelene površine koje je 
označilo svega 38 stabala koja bi se eventualno maknula iz Perivoja, a koja su zapravo 
neplanirano izrasla mala drvca. Park treba ozeleniti i osuvremeniti.  
Jedan od zadataka Suradničkog vijeća za zelene površine je osmisliti nove zelene 
površine uz sadnju stabala, a sve za zdraviji život građana.  
 
Asja Supančić Balog postavila je pitanje da li se u novo izgrađenom kvartu Martane 
planiraju napraviti sadržaji za djecu (igrališta, sportski tereni), s obzirom da u taj dio 
Grada sve više doseljavaju mlade obitelji? 
 
Ljerka Cividini odgovorila je da će se o tome voditi računa kod donošenja Proračuna 
za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.   
 
Karolina Juzbašić postavila je dva pitanja Gradonačelnici:  
Prvo: Iako se nalazi revizije, koja je ovih dana istraživala poslovanje bivše vlasti, ne 
mogu javno objaviti, možete li ipak neke informacije podijeliti u interesu javnosti? Što 
se misli poduzeti ako ima nepravilnosti? 
Drugo: S obzirom da obnaša dužnost Gradonačelnice 4 mjeseca, da li ima neke 
pozicije clean starta, čime će početi odnosno od kud počinje? Da li razmišlja kako 
pomoći mladim ljudima da u Čakovcu dođu do prve nekretnine i svoju budućnost grade 
ovdje, s obzirom da je u Čakovcu u toku intenzivna stanogradnja sa cijenama stanova 
od 1800 eura m2? 
 
Ljerka Cividini odgovorila je: 
Na prvo pitanje: Revizija je završena. Ono što može reći je da su sve obveze kod 
preuzimanja vlasti iznosile preko 94 milijuna kuna, od čega su obveze prema 
dobavljačima bile 36.842.000,00 kuna. Od dugoročnog kredita još imamo za povući 
35.000.000,00 kuna. Postoji čitav niz potpisanih, a nerealiziranih ugovora (cca 
47.000.000.00 kuna). Realni proračun Grada je oko 85.000.000,00 kuna, što znači da 
bi Gradu trebala godina dana da ne radi ništa i podmiri sve preuzete obveze. To si ne 
možemo dopustiti. Sve ćemo obveze izvršiti. Nadamo se ulaganjima kroz EU fondove.  
Pratiti ćemo likvidnost Grada. Najveći problem je da nemamo projektnu dokumentaciju.  
Tako npr. Ulica I. G. Kovačića nema građevinsku dozvolu, a za nju su osigurana 
sredstva u kreditu. O nalazima revizije na žalost ne mogu govoriti, ali jasno je da ih 
moramo proslijediti nadležnim tijelima.  
Na drugo pitanje: U toku je dogovor sa APN-om za izgradnju POS-ovih stanova. 
Tražimo lokaciju, a APN radi anketu o zainteresiranosti mladih za kupnju stanova.  
 
Boris Bistrović postavio je pitanje da li Grad namjerava ukinuti naplatu parkiranja u 
poslijepodnevnim satima u Čakovca kako bi i to bio razlog da se građani opet vrate u 
središte Čakovca?  
 
Ljerka Cividini odgovorila je da se razmatraju mogućnosti. Isto će biti regulirano kroz 
Proračun za 2022. Razmišlja se o ukidanju naplate parkiranja iza 15:00  sati te 
subotom.  
 
Darko Zver predlaže da se kontrolira parkiralište iza I. Osnovne škole u Čakovcu koje 
je namijenjeno zaposlenicima škole, a koriste ga građani. Zbog toga se zaposlenici 
škole parkiranju u dvorištu iza dvorane I. Osnovne škole što nije dobro, jer su time 
nadomak djeci koja imaju tjelesni. Može li se postaviti neka rampa? 
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Ljerka Cividini odgovorila je da će odgovor u pisanom obliku dati GKP Čakom d.o.o.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 16:32 sati. 
 
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
 
Točka 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 
2021.  
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Jurica Horvat, Ljerka Cividni.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke i Izmjena i 
dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2021.  
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i Izmjene i dopune Proračuna 
Grada Čakovca za 2021. donesena većinom glasova svih vijećnika. 
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 
 
a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. 
  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 
izgradnju grada i upravljanje imovinom. 
 
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 izmjenama i 
dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2021. 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. donesena 
većinom glasova. 
 
 
 



5 
 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 
izgradnju grada i upravljanje imovinom. 
 
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 Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2021. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. 
donesena većinom glasova.  
 
 
c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada 
Čakovca za 2021. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
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 Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti 
Grada Čakovca za 2021. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada 
Čakovca za 2021. donesena većinom glasova.  
 
 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
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 Odluke o izmjenama i 
dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama  
Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021. donesena većinom 
glasova.  
 
 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2021. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
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 Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2021. 
 
 „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  
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2021. donesena 
jednoglasno.  
 
 
f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca u 2021. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
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 Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2021. 
 
 „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  
Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2021. donesena jednoglasno.  
 
 
g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca u 2021. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
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Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2021. 
 
 „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  
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2021. donesena 
jednoglasno.  
 
 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Globetka – 
istok“ 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, 
urbanizam i zaštitu okoliša. 
 
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 izradi 
Urbanističkog plana uređenja „Globetka – istok“. 
  
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi Urbanističkog plana 
uređenja „Globetka – istok“ donesena jednoglasno.  
 
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda 
za osnivanje prava građenja na zemljištu Grada Čakovca u svrhu izgradnje 
građevine sportsko rekreativne namjene 
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Josip Varga, Karolina Juzbašić, Jurica Horvat, Ljerka 
Cividini.  
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o raspisivanju 
Javnog poziva za prikupljanje ponuda za osnivanje prava građenja na zemljištu 
Grada Čakovca u svrhu izgradnje građevine sportsko rekreativne namjene. 
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 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o raspisivanju Javnog poziva 
za prikupljanje ponuda za osnivanje prava građenja na zemljištu Grada Čakovca 
u svrhu izgradnje građevine sportsko rekreativne namjene donesena većinom 
glasova.  
 
 
Točka 5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada 
Čakovca za 2022. 
 
Uvodno obrazloženje dao je zamjenik predsjednika Savjeta mladih Lovro Horvat.  
 
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 usvajanju 
Programa rada Savjeta mladih 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 usvajanju Programa rada 
Savjeta mladih Grada Čakovca za 2022. donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 6. Usvajanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta 
mladih Grada Čakovca  
 
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 Javnog poziva za 
predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Čakovca. 
  
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bio „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Javni poziv za predlaganje kandidata 
za članove Savjeta mladih Grada Čakovca upućen jednoglasno.  
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Aneksa I. Sporazumu 
zaključenom između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića 
Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica 
  
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za unutarnju reviziju. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
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Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju 
teksta Aneksa I. Sporazumu zaključenom između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića 
Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica. 
  
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prihvaćanju teksta Aneksa I. 
Sporazumu zaključenom između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, 
Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica donesena jednoglasno.  
 
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves  
 
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 izmjeni Odluke 
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u 
k.o. Savska Ves. 
  
 „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 ukidanju 
statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska 
Ves donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.   
 
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 Plana zaštite od požara. 
  
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Plana 
zaštite od požara donesena većinom glasova.  
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Točka 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za 
rad u gradskim tijelima  
 
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 izmjenama i 
dopunama Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima.  
  
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 11. Donošenje Programa potpora ugostiteljima na području Grada 
Čakovca radi ublažavanja posljedica otežanog rada u uvjetima pandemije virusa 
COVID-19  
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financiranje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Boris Bistrović i Darko Zver.   
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Programa potpora 
ugostiteljima na području Grada Čakovca radi ublažavanja posljedica otežanog 
rada u uvjetima pandemije virusa COVID-19  
 
  
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program potpora ugostiteljima na 
području Grada Čakovca radi ublažavanja posljedica otežanog rada u uvjetima 
pandemije virusa COVID-19 donesen jednoglasno.  
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 17:40. 
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   PROČELNICA                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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


