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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

     
sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 26. siječnja 2022.,   

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

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 024-03/22-01/1, URBROJ: 2109/2-02-01-01, od 
19. siječnja 2022., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Darko Zver, mag. cin.  
 

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika Nenada 
Mekovca, Tomislava Markovića i Nine Vurušića (koji su opravdali svoj izostanak( i 
vijećnika Renata Slavičeka. 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 i Marijana Pal, univ. spec. oec. - pročelnica Službe za unutarnju 
reviziju.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je sjednici prisutan direktor GKP 

Čakom d.o.o., ravnatelj Centra za kulturu Čakovec Romano Bogdan te predsjednik 
Savjeta mladih Grada Čakovca Lovro Horvat.  

 
U dvorani je prisutno 15 vijećnika te Gradsko vijeće ima kvorum. 
 

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

1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Odgovore na vijećnička pitanja 
3. Izvješće o ostvarenoj uštedi – Elos d.o.o. 

 
Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbori za: 

- društvene djelatnosti, 
- financije i proračun, 
- Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 
- izbor i imenovanja, 
- poljoprivredu i turizam, 

čija mišljenja su vijećnici dobili. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika s 5. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/21-01/102, URBROJ: 
2109/2-02-21-06, od 08. prosinca 2021.  
 
«Za» je glasovalo 15 vijećnika, 0 ih je bila „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika 5. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Čakovca, usvojen jednoglasno.  
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 Za riječ se javila Gradonačelnica te najavila da će uslijediti prijedlog izostavljanja 
prvih dviju točaka dnevnog reda današnje sjednice Gradskog vijeća. 
 Rekla je da će se dalje raditi na tim Odlukama, u smislu veće osjetljivosti prema 
socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.    

 
Predsjednik Gradskog vijeća predložilo je da se točke 1 i 2 dnevnog reda 

današnje sjednice Gradskog vijeća: 
1. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Grada Čakovca,  
2. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada  
izostave s dnevnog reda. 

 
Sjednici se priključio vijećnik Renato Slaviček pa je u dvorani prisutno 16 

vijećnika.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog da se točke 1 i 2 

izostave s dnevnog reda. 
 

„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“, pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su točke 1 i 2 jednoglasno izostavljene s 
dnevnog reda.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red 6. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Čakovca, u cjelini.  
 
Prisutno je 16 vijećnika. 
 
„Za“ je glasovalo 15 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 o prihvaćanju teksta Ugovora o pravu korištenja i realizaciji 

projekta obnove postojeće dvorane i montaži balon dvorane kod Učiteljskog 
fakulteta  

2. Donošenje Odluke o prestanku Zaklade za nadarene učenike, studente i mlade 
znanstvenike dr. Ivana Novaka 

3. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola 
Grada Čakovca za 2022.  

4. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022.  

5. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 
područje Grada Čakovca za 2022.  

6. Donošenje Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene 
poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2022.  

7. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za 2022.  

8. Donošenje Programa utroška šumskog doprinosa za 2022.  
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za 

obračun plaće službenika  
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10. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ 
Čakovec  

11. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra 
za kulturu Čakovec  

12. Donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta i 
dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 
prirodnih nepogoda  

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je aktualni sat u 16:18 sati. 
 
Vesna Baranašić Horvat postavila je sljedeća pitanja: 
Koliko socijalnih stanova ima Grad Čakovec? Po kojim kriterijima se dodjeljuju? Koliko 
građana ih koristi? Koliko se godišnje iz Proračuna Grada Čakovca odvaja za 
održavanje i podmirivanje troškova tih stanova? 
Kada se planira raspisati natječaj za direktora Turističke zajednice Grada Čakovca? 
 
Ljerka Cividni odgovorila je: 
Grad Čakovec raspolaže sa 99 stanova, u koje su smještena 243 korisnika, od kojih je 
30% zaštićenih stanara, 30% branitelja. 16 stanova je u postupku denacionalizacije. 
Stanove u većem dijelu koriste korisnici Centra za socijalnu skrb. U stanove se ulaže 
oko 200 000 kuna godišnje.  
Direktor Turističke zajednice biti će izabran do kraja lipnja ove godine.   
 
Asja Supančić Balog pitala je, koji je plan razvoja zone Martane zapad Čakovec?  
 
Damir Šoltić odgovorio je da su u Proračunu Grada Čakovca predviđena sredstva za 
projektiranje, za lokacijsku dozvolu, nakon čega se u projekcijama proračuna 
predviđaju sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture, u većem dijelu te zone.  
 
Darko Zver pitao je da li postoji vremensko razdoblje do kojeg bi to bilo odrađeno? 
 
Damir Šoltić odgovorio je da je projekcijama proračuna predviđeno da se do kraja 
2024., veći dio zone stavi u funkciju. 
 
Karolina Juzbašić očitovala se na odgovor na vijećničko pitanje Centra za kulturu 
Čakovec. Centar za kulturu je u nepune tri godine ugovorima o djelu i autorskim 
honorarima isplatio više od 1.400.000,00 kuna. Radnici Centra za kulturu istovremeno 
dobivaju isplate kroz autorske honorare i ugovore o djelu, a ima tu i članova Upravnog 
vijeća Centra za kulturu. 85 – 90% isplata odnosi se na kazališnu družinu Pinklec. 
Vidljivo je multipliciranje pozicija i radnih dužnosti, što stvara sumnju u nepravilnosti i 
neučinkovitost poslovanja ustanove.  
Potom je pitala da li Centar za kulturu ima usvojene akte koji bi regulirali takve odnose 
te da li postoje jasno postavljeni kriteriji u poslovanju?  
 
Romano Bogdan naveo je da iz dostavljenog odgovora, gdje su navedene samo 
brojke, bez objašnjenja, sve ispada malo čudno. U nastavku je dao svoje objašnjenje 
po nekim stavkama danog odgovora na vijećničko pitanje.  
 
Boris Bistrović iznio je stav vijećnika stranke Fokus, o nepravilnostima vezanima uz 
Centar za kulturu, o načinu poslovanja, isplatama honorara i autorskih ugovora, o 
sustavnom zanemarivanju ostalih djelatnosti Centra za kulturu osim kazališnog, o 
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kršenju Statuta, o isplatama osobama povezanima s kontrolnim tijelima, odbijanjem 
komercijalizacije postojeće infrastrukture te je zaključio da se i za minornije 
nepravilnosti podnose ostavke. 
Postavio je pitanje pročelniku Svetislavu Drakuliću, koje je mjere Grad pripremio za 
gospodarstvo u 2022., da bi privukao više investicija, a da nisu trgovačkog karaktera, 
nego greenfield investicije? 
 
Svetislav Drakulić rekao je da se radilo na Gospodarskoj zoni Istok, koja je kompletno 
opremljena komunalnom infrastrukturom. U toku je natječaj Međimurske županije te 
ima zainteresiranih investitora, čime se pokreće proizvodanja i otvaraju nova radna 
mjesta. Radi se na gospodarskoj zoni Pustakovec, gdje rješavamo sa državom 40 
hektara zemljišta, koje je u vlasništvu države. U izradi smo SRUP-a koji će definirati 
projekte. Europska komisija razmatra financijske omotnice vezane uz ITU područja.    
 
Darko Zver: Da li imamo konkretne najave tvrtki koje su predale zahtjeve za 
građevinske dozvole? 
 
Svetislav Drakulić rekao je da smo investirali 12 milijuna kuna u komunalno 
opremanje Gospodarske zone Istok, gdje zemljište nije u vlasništvu Grada, ali je 
omogućena prodaja zemljišta. Međimurska županija također je raspisala natječaj.   
 
Darko Zver ponovio je pitanje da li imamo konkretne najave tvrtki za 2022. 
 
Svetislav Drakulić odgovorio je da nemamo konkretno ime.  
 
Darko Zver postavio je pitanja direktoru GKP Čakom d.o.o.: 
Za koliko posto je trebala biti povećana cijena usluge odvoza komunalnog otpada 
prema prijedlogu Odluke, koja je pod točkom 1 danas izuzeta iz dnevnog reda? Da li 
je i do sada, vezano uz zbrinjavanje otpada, GKP Čakom d.o.o. poslovao pozitivno ili 
je u svojem poslovanju generirao minuse tijekom prethodnih godina? Da li je i u kojem 
iznosu GKP Čakom d.o.o. primao poticajnu naknadu? Da li je GKP Čakom d.o.o. u bilo 
kojem segmentu poslovanja racionalizirao troškove, da bi u maksimalnoj mjeri 
amortizirao to povećanje troškova odvoza otpada, odnosno da bi udar na građane bio 
manji? 
Predložio je Gradu Čakovcu, njegovim trgovačkim društvima i ustanovama da 
implementiraju aplikaciju e-računa, što je jednostavnije i efikasnije?   
Napomenuo je da „registar transparentnosti“ ne funkcionira niti za Grad Čakovec, niti 
za trgovačka društva, niti za ustanove osim Pučkog otvorenog učilišta i sve je stalo 
28.10.2021. Upozorio je na tehničku grešku u registru transparentnosti navodeći da se 
u opisu troškova vrlo često piše „banka“, „izvod računa“, pa se ne može iščitati vrsta 
isplate te se tako dovodi u pitanje svrha registra transparentnosti.   
 
Ivica Perhoč odgovorio je da je u prijedlogu Odluke koja je danas izostavljena s 
dnevnog reda Gradskog vijeća, bila određena fiksna cijena od 56,40 kuna, koja ovisi 
od rasporeda „povlaštenih korisnika“. Nema potrebe plaćanja poticajne naknade.  Što 
se tiče racionalizacije poslovanja, GKP Čakom d.o.o. posluje pozitivno te nema 
likvidnih problema, nema nepodmirenih obaveza. Uvijek je moguće provoditi veću 
racionalizaciju.  
 
Darko Zver pitao je, ako Čakom posluje pozitivno, zbog čega se predlaže dizanje 
cijene odvoza otpada građanima? Da li su na bilo koji način smanjeni trenutni troškovi 
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hladnog pogona? Konstatirao je da je loša poruka građanima dizati cijenu otpada,  a 
da se ne pokaže spremnost racionalizacije.  
 
Ivica Perhoč rekao je da se GKP Čakom d.o.o. priprema za razdoblje kada odlagalište 
otpada Totovec neće više biti u funkciji, kako bi ta situacija bila tržišna i podnošljiva. 
Cijene koje su bile predložene u prijedlogu odluke, koja je danas izostavljena s 
dnevnog reda, niže su od ostalih u okruženju.  
Jedan radnik odlazi u mirovinu, na njegovo mjesto biti će prebačen radnik iz režije. 
Dva radnika odlaze iz računovodstva, gdje se ne predviđa zapošljavanje. Dogovorili 
smo sa Gradonačelnicom da u režijskom dijelu ne idemo u zapošljavanje. 
 
Ljerka Cividni pozvala je predsjednika Gradskog vijeća da se ubuduće uključi u radne 
sastanke, koji se vode sa GKP Čakom d.o.o. i načelnicima određenih općina, vezano 
uz prijedlog odluke koja je danas izostavljena s dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća 
Grada Čakovca i koja je bila 13. varijanta izračuna cijene. Radimo na smanjenju 
troškova najugroženijim skupinama građana. Apelirala je na sve građane da sortiraju 
otpad.  
 
Darko Zver odgovorio je da će se rado odazvati pozivu na sastanke. Odazvao bi se i 
na ranije sastanke, ali nije bio pozvan pa nije niti mogao sudjelovati na istima.    
 
Jurica Horvat upozorio je da se aktualni sat vrti oko točke koja je danas izostavljena 
s dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća, kako bi se iznijele frustracije koje netko ima 
ili dobile informacije javno, dok su tu mediji. Rekao je predsjedniku Gradskog vijeća da 
ima sva prava zajedno sa Gradonačelnicom dobivati bilo kakve informacije i prije nego 
se točka stavi na dnevni red te da je predsjednik Gradskog vijeća taj koji sastavlja 
dnevni red. Točka je mogla biti prije razjašnjena.       
 
Darko Zver rekao je da je u medije izašla informacija da će se cijena komunalne 
usluge odvoza komunalnog otpada povećati za 30% te je uvjerenja da je javnost imala 
pravo znati što o tome misle vijećnici.  
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 17: 04 sati. 
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
 
 
Točka 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o pravu korištenja i 
realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaži balon dvorane kod 
Učiteljskog fakulteta  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za poslove gradonačelnika. 
 
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 16 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju 
teksta Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće 
dvorane i montaži balon dvorane kod Učiteljskog fakulteta.  
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prihvaćanju teksta Ugovora 
o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaži 
balon dvorane kod Učiteljskog fakulteta donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o prestanku Zaklade za nadarene učenike, studente 
i mlade znanstvenike dr. Ivana Novaka  
 
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 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prestanku 
Zaklade za nadarene učenike, studente i mlade znanstvenike dr. Ivana Novaka. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o prestanku Zaklade za 
nadarene učenike, studente i mlade znanstvenike dr. Ivana Novaka donesena 
jednoglasno.  
 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih 
škola Grada Čakovca za 2022.  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti, koji su jednoglasno uputili prijedlog Odluke na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.      
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2022. 
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 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o financiranju decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2022. donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti 
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022.  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti, koji su jednoglasno uputili prijedlog Odluke na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o kriterijima za 
financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022.  
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o kriterijima za financiranje 
redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022. donesena 
jednoglasno.  
 
 
Točka 5. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 
požara za područje Grada Čakovca za 2022.  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za društvene djelatnosti, koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Godišnjeg provedbenog plana na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 15 vijećnika.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Godišnjeg provedbenog 
plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2022.  
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja 
zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2022. donesen jednoglasno.  
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Točka 6. Donošenje Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu 
namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2022.  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za poslove gradonačelnika. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za poljoprivredu i turizam, koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Programa na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 15 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Programa korištenja 
sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 
nepoljoprivredne svrhe u 2022.  
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program korištenja sredstava od 
naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne 
svrhe u 2022. donesen jednoglasno.  
 
 
Točka 7. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za 2022.  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za poslove gradonačelnika. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za poljoprivredu i turizam, koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Programa na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Programa korištenja 
sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 
području Grada Čakovca za 2022. 
  
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program korištenja sredstava od 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada 
Čakovca za 2022. donesen jednoglasno.  
 
 
Točka 8. Donošenje Programa utroška šumskog doprinosa za 2022. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za poslove gradonačelnika.  
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O ovoj točki raspravljao je Odbor za poljoprivredu i turizam, koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Programa na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Programa utroška 
šumskog doprinosa za 2022. 
  
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Program utroška šumskog doprinosa 
za 2022. donesen jednoglasno.  
 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za 
obračun plaće službenika 
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio Darko Zver.  
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika. 
  
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec 
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje, koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Odluke na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju 
v.d. ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec.  
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  „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice 
Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 11. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Centra za kulturu Čakovec  
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje, koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Rješenja na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Darko Zver, Ljerka Cividini.     
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Rješenja o razrješenju i 
imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec. 
  
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec doneseno većinom glasova.  
 
 
Točka 12. Donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu 
šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje 
posljedica prirodnih nepogoda  
  
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Rješenja na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Rješenja o imenovanju 
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za 
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.  
  
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o imenovanju Gradskog 
povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i 
djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda doneseno jednoglasno.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 17:37. 
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KLASA: 024-03/22-01/1 
URBROJ: 2109-2-02-22-03 
Čakovec, 26. siječanj 2022. 

      
 
 
   PROČELNICA                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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


