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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
     

sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 27. travnja 2022.,   
u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom  

u 16:00 sati  
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 024-03/22-01/3, URBROJ: 2109-2-02-22-01, od 
21. travnja 2022., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Darko Zver, mag. cin.  
 

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika Tomislava 
Markovića, koji je opravdao svoj izostanak. 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, Ivica Pongrac - Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo.   

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je sjednici prisutan direktor GKP 

Čakom d.o.o. Ivica Perhoč, ravnateljica Dječjeg vrtića „Cipelica“ Gordana Šoltić Siladi, 
ravnateljica Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Lidija Varošanec, ravnateljica Knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec Ljiljana Križan, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Mario 
Zamuda, zapovjednik JVP Čakovec Mladen Kanižaj te direktorica Međimurskih voda 
d.o.o. Biserka Mavrin Veinović.   

Sjednici su prisutni predstavnici medija. 
 
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 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Izvješće o kapitalnim investicijama 
3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca 

za 2021.  
4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2021. 
5. Izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2021.  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i 
umjetnosti Grada Čakovca za 2021.  

6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021. 
7. Izvješće o izvršenju programa i projekata udruga u 2021. 

 
Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbor za:  

- financije i proračun, 
- društvene djelatnosti, 
- Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 
- izbor i imenovanja, 
- prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 

čija mišljenja su vijećnici dobili. 
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Prisutno je 18 vijećnika. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika s 7. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 024-03/22-01/02, URBROJ: 
2109-2-02-22-03, od 30. ožujka 2022.  
 
«Za» je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen većinom glasova.     
    
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda na način da se iza 
točke 15. dodaju nove točke 16. i 17. dnevnog reda koje glase: 
16. Donošenje Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog 
plana Grada Čakovca  
17. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU prostora Vojarne u 
Čakovcu 
 
Prisutno je 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog za dopunu dnevnog reda 
na način da se dnevni red dopuni predloženim točkama. 
 
„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 2 su bila „suzdržana“, 1 je bio „protiv“ pa Predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je dnevni red većinom glasova dopunjen na način da se 
iza točke 15. dodaju nove točke 16. i 17. koje glase: 
16. Donošenje Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog 
plana Grada Čakovca  
17. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU prostora Vojarne u 
Čakovcu 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red 8. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, u cjelini.  
 
Prisutno je 18 vijećnika. 
 

„Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 1 je bio „suzdržan“, pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je većinom glasova usvojen sljedeći  

  
DNEVNI RED 

 
1. Donošenje Odluke o prijenosu uživo sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. 
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 

Proračuna Grada Čakovca za 2021.  
4. Usvajanje Izvješća o: 

a) izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2021. 

b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2021.  

5. Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2021. 
a) Dječjeg vrtića Cipelica 
b) Dječjeg vrtića Cvrčak 
c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec 
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d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 
6. Donošenje:  

a) Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec 
za 2021. 
b) Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu 
Čakovcu za 2021.    

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec 
a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebnog dijela naknade za razvoj 

na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021. 
b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina 

na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021. 
 

8. Donošenje Odluke o sprečavanju odbacivanja otpada  
9. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU „Slemenice – pod 

jalšom“  
10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o porezima  
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 
12. Davanje Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni Statuta Dječjeg 

vrtića Cipelica  
13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju likvidatora za Dječji vrtić 

Čakovec  
14. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Aneksa I. Ugovora o pravu korištenja i 

realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaže balon dvorane  
15. Donošenje Odluka o javnim priznanjima Grada Čakovca 
16. Donošenje Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog 

plana Grada Čakovca  
17. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU prostora Vojarne u 

Čakovcu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je aktualni sat u 16:11 sati. 
 
Asja Supančić Balog postavila je pitanje Gradonačelnici: 
Iz razgovora s predsjednikom Savjeta mladih te na jučerašnjoj sjednici Vijeća za 
prevenciju saznala je da na području grada Čakovca nedostaje udruga koja se bavi 
mladima i prevencijom pa je zanima ima li Grad mogućnost razvijanja neke strategije 
na poticanje mladih za osnivanjem udruga uz pravnu i tehničku podršku grada?  
 
Ljerka Cividini odgovorila je da je oformljeno Vijeće za prevenciju, a tu je i predsjednik 
Savjeta mladih, sa ciljem da se što više ulaže u mlade, da se mladi uključe u život 
grada, da vele što ovom gradu nedostaje, što bi željeli promijeniti te da im Grad pruži 
podršku u dobrim idejama. Predsjednik Savjeta mladih već je to uvidio te se  suradnja 
odvija u dobrom smjeru.  
 
Vesna Baranašić Horvat postavila je pitanje zapovjedniku JVP Čakovec Mladenu 
Kanižaju kao članu političke stranke:  
S obzirom da se zadnjih godina politika na različite načine miješa u vatrogastvo, zbog 
čega JVP Čakovec ne donese Pravilnik prema kojem djelatnik JVP Čakovec ne smije 
biti član političke stranke, a sve u cilju depolitizacije vatrogastva, kao jedne od 
najvažnijih djelatnosti društva.  
 
Mladen Kanižaj odgovorio je da bi bio najsretniji kad bi se to reguliralo zakonom pa i 
pravilnikom.   
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Boris Bistrović: Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca donijeta je Odluka o 
prihvaćanju javnog poziva za javno prikupljanje ponuda za osnivanje prava građenja 
na zemljištu, na kojem je do nedavno bio izložen tenk, u svrhu izgradnje građevine 
sportsko rekreativne namjene. Zanima ga da li je tko na navedenom pozivu odabran, 
ako je, tko je to te moli detaljniji opis projekta?  
 
Ljerka Cividini odgovorila je da je raspisan javni poziv. Pristigla je jedna ponuda. 
Postoji  projektna dokumentacija. Očekuje se početak radova. Izrazila je mišljenje da 
je pozicija squash centra, u kompleksu sportskog parka, izuzetno dobra. Vode se 
pregovori da se tamo gradi Regionalni teniski centar. Nastati će i drugi sadržaji. Tu su 
već nogometni sadržaji, kuglačka dvorana, streljana. Sve to daje Gradu Čakovcu 
sportsko ime koje s ponosom nosi.  
 
Boris Bistrović zatražio je pisani odgovor. 
 
Darko Zver nadovezao se na pitanje te zamolio i očekivani rok. 
 
Karolina Juzbašić postavila je pitanje pročelniku Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti:  
S obzirom da je sredinom veljače e-mailom uputila pitanje u vezi provedbe javnog 
poziva korisnicima proračuna za financijsku potporu projekata, programa namijenjenih 
zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca, koji poziv 
je imao rok dostave ponuda 9. veljače 2022. te joj je odgovoreno da će se do kraja 
mjeseca sastati komisija te se planira potpisivanje ugovora najkasnije do 15. ožujka 
2022., a prijavljeni na javni poziv joj se obraćaju sa upitima da još nemaju odgovore, 
niti su pozvani na potpisivanje ugovora, zanima je u kojoj je to fazi? Odgovor moli u 
pisanom obliku uz rezimiranje cjelokupne aktivnosti od raspisivanja javnog poziva do 
donošenja odluka o odabiru programa.  
Zatim je postavila pitanje Gradonačelnici:  
Prije nekoliko mjeseci Grad Čakovec aplicirao je projekt izgradnje, sanacija pješačko 
biciklističkih staza, sa povezivanjem parkovnih i edukativnih površina na području 
grada Čakovca. U projektu su obuhvaćene parkovne površine Martane, Globetka, 
Staro sajmište i Vojni vrtovi. S obzirom da su urbane zelene infrastrukture budućnost 
razvoja gradova postavlja pitanje, u kojoj fazi je taj projekt te da li Grad Čakovec 
priprema još takvih projekata kako bi aplicirao na vrijeme u trenutku raspisivanja 
natječaja? 
 
David Vugrinec odgovorio je da je javni poziv trajao do 10. siječnja. Komisije su 
bodovale pristigle prijedloge početkom ožujka 2022. Odlučili smo evaluirati sve te 
prijave te prema ocjenama članova komisije, naći model kojim bi uspjeli zadovoljiti 
pristigle programe, kojih je jako puno i to financijski zahtjevnih. U Proračunu za 2022. 
za sve te prijave nema novaca. Do kraja idućeg tjedna biti će objavljeni rezultati te će 
uslijediti potpisivanje ugovora. Kao što se vidi iz izvršenja Proračuna za 2021., Grad 
Čakovec imao je dosta financijskih zaostataka te su ti dugovi podmireni u prvom 
kvartalu ove godine.  
 
Karolina Juzbašić je odgovorila da je trebalo barem obavijestiti prijavljene na javni 
poziv, jer su prijavljeni dobili odgovore tek temeljem ovog upita.  
 
Ljerka Cividini nadovezala se na odgovor:  
Zajednici sportova predviđeno je 3.500.000,00 kuna te slijedi potpisivanje ugovora. 
Preostalih 3.000.000,00 kuna ići će različitim udrugama i sadržajima. Potpisati će se 
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ugovori sukladno financijskim mogućnostima. Vraćali smo obveze za koje su bila 
zaduženja iz 2021.  
Zatim je odgovorila na drugo pitanje: Bio je otvoreni natječaj na koji su se mogla prijaviti 
dva projekta u iznosima većim od 400.000,00 kn. Aplicirali smo sve zelene površine iz 
GUP-a koje nisu realizirane te izradu projektne dokumentacije za IV Osnovnu školu u 
Čakovcu. Nada se dobrim rezultatima.  
 
Darko Zver postavio je pitanje pročelniku Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama o trenutnom statusu i 
vremenskom roku izgradnje drugog kružnog toka, najavljivanog prije par godina na 
križanju Zagrebačke i Kalničke ulice u Čakovcu, s obzirom da je ta točka dosta kritična.  
Zatim je postavio pitanje Gradonačelnici:  
Koji su planovi u nastavka izgradnje Sjeverne obilaznice?  
 
Ljerka Cividini odgovorila je na drugo pitanje da je Sjeverna obilaznica u nadležnosti 
Hrvatskih cesta. Radi na provedbi raspisivanja natječaja za drugu fazu. Treća faza je 
zastala, jer općina Pribislavec nije dala potpunu suglasnost. Poučene lošim rješenjem 
spoja Ivana Gorana Kovačića i prve faze Sjeverne obilaznice, Hrvatske ceste naručile 
su revitalizaciju druge i treće faze jer se također radi o opterećenim prometnim 
križanjima. Vjerujem da će Hrvatske ceste odraditi drugu i treću fazu Sjeverne 
obilaznice, prije obilaznice Preloga. 
Zatim je odgovorila na prvo pitanje:  
Postoji prometno rješenje, ali nema građevinske dozvole. Izrađena je idejna skica. 
Potrebna je nova projektna dokumentacija, građevinska dozvola. O tome možemo 
razgovarati kod donošenja Proračuna za 2023.  
 
Darko Zver predložio je da, kao što je to nekada bilo, na takvim lokacijama aktiviramo 
prometnu jedinicu mladeži ili pak komunalno redarstvo, naročito radnim danom u 14:00 
i 15:00 sati.  
 
Damir Šoltić očitovao se na prijedlog: 
Grad Čakovec je zajedno sa Policijskom upravom raspisivao pozive za prometnu 
jedinicu mladeži, ali interesa nije bilo. Iako su prometni redari ograničenih resursa, 
moguće ih je povremeno u tzv. „špicama“ angažirati na reguliranju prometa.   
 
Jurica Horvat čestitao je zapovjedniku JVP Čakovec i njegovim djelatnicima, na vrlo 
dobrom obavljanju poslova, a da kod intervencija nikad ne pitaju tko je koja stranka. 
Ponosan je na njih i zahvaljuje im.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 16:37 sati. 
 

U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
 
Točka 1. Donošenje Odluke o prijenosu uživo sjednica Gradskog vijeća Grada 
Čakovca 
 
Uvodno obrazloženje dao je Predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio Renato Slaviček u ime Kluba vijećnika, Vesna Baranašić Horvat, Darko 
Zver, Štefanija Damjanović.  
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U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika.   
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prijenosu uživo 
sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
 „Za“ su glasovala 3 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 15 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da Odluka o prijenosu sjednica Gradskog 
vijeća Grada Čakovca uživo (tzv. livestream), nije donesena.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Točka 2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca 
za 2021. 
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti (u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti), koji su prijedlog Godišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021., jednoglasno uputili 
Gradskom vijeću 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 usvajanju 
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. te Godišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna 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 usvajanju Godišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. te Godišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021., usvojen jednoglasno.  
 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 
Proračuna Grada Čakovca za 2021.  
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Odluke Gradskom vijeću na donošenje. 
 
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 utvrđivanju i 
raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna 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 utvrđivanju i raspodjeli 
rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2021. donesena 
jednoglasno.  
 
 
Točka 4. Usvajanje Izvješća o: 
 
a) izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2021. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 
izgradnju grada i upravljanje nekretninama. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za financije i proračun koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Izvješća Gradskom vijeću 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 Izvješća o izvršenju 
Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca 
za 2021. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa 
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. 
usvojeno jednoglasno.  
 
 
b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2021.  
 
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 Izvješća Gradskom vijeću 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 Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021.  
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 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. usvojeno većinom 
glasova.  
 
 
Točka 5. Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2021. 
 
a) Dječjeg vrtića Cipelica 
 
Uvodno obrazloženje dala je ravnateljica Dječjeg vrtića Cipelica. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti koji su prijedlog Suglasnosti jednoglasno uputili Gradskom vijeću Grada 
Čakovca. 
 
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 Suglasnosti na Godišnje 
izvješće o ostvarivanju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg 
vrtića Cipelica za 2021. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na Godišnje izvješće o 
ostvarivanju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića 
Cipelica za 2021. dana jednoglasno.  
 
 
b) Dječjeg vrtića Cvrčak 
 
Uvodno obrazloženje dala je ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti koji su prijedlog Suglasnosti jednoglasno uputili Gradskom vijeću Grada 
Čakovca. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Darko Zver.      
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Suglasnosti na Izvještaj 
o ostvarenju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića 
Cvrčak u 2021. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Suglasnost na Izvještaj o ostvarenju 
Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak u 2021. 
dana jednoglasno.  
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c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec 
 
Uvodno obrazloženje dala je ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti koji su prijedlog Odluke jednoglasno uputili Gradskom vijeću Grada 
Čakovca. 
 
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 
Izvješća o radu i financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 
2021.   
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o radu i 
financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2021., donesena 
jednoglasno.  
 
 
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 
 
Uvodno obrazloženje dao je ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Čakovec. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti koji su prijedlog Odluke jednoglasno uputili Gradskom vijeću Grada 
Čakovca. 
 
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 
Financijskog izvješća za 2021. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Financijskog 
izvješća za 2021. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. 
Čakovec 

a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebnog dijela naknade za 
razvoj na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021. 

b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih 
građevina na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021. 
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Uvodno obrazloženje dala je direktorica Međimurskih voda d.o.o.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun koji je prijedlog Odluke 
jednoglasno uputio Gradskom vijeću Grada Čakovca.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Biserka Mavrin Veinović, Josip Varga.  
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec 

a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebnog dijela naknade za 
razvoj na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021. 

b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih 
građevina na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021. 
  
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća 
Međimurskih voda d.o.o. Čakovec 

a)o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebnog dijela naknade za 
razvoj na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021. 

b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih 
građevina na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021. 
donesena jednoglasno.   
 
 
Točka 6. Donošenje: 
 
a) Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec 
za 2021. 
 
Uvodno obrazloženje za točke 6. a i b dao je zapovjednik JVP Čakovec. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za financije i 
proračun koji su prijedlog Prethodne suglasnosti jednoglasno uputili Gradskom vijeću. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Vesna Baranašić Horvat, Mladen Kanižaj, Renato Slaviček.   
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti 
na Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec za 2021. 
  
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na Izvješće o 
radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec za 2021. dana jednoglasno.  
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b) Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu 
Čakovcu za 2021. 
 
Uvodno obrazloženje dao je zapovjednik JVP Čakovec. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za financije i 
proračun koji su prijedlog Prethodne suglasnosti jednoglasno uputili Gradskom vijeću. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Zoran Korpar, Mladen Kanižaj.  
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti 
na Izvješće JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2021. 
 
  „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na Izvješće JVP 
Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2021. dana jednoglasno.  
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o sprečavanju odbacivanja otpada 
 
Uvodno obrazloženje dao je Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo. 
 
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 sprečavanju 
odbacivanja otpada.   
  
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o sprečavanju odbacivanja 
otpada donesena jednoglasno.  
 
 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU „Slemenice – 
pod jalšom“ 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, 
urbanizam i zaštitu okoliša. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U dvorani je bilo prisutno 17 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju 
izmjena i dopuna UPU „Slemenice – pod jalšom“.  
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 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju izmjena i dopuna 
UPU „Slemenice – pod jalšom“, donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o porezima 
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za financije i proračun i Odbor za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost koji su jednoglasno uputili prijedlog Odluke Gradskom vijeću 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 dopuni Odluke 
o porezima.  
 
  „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopuni Odluke o porezima  
donesena većinom glasova.  
 
 
 

Točka 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj 
naknadi 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 
izgradnju gradnju i upravljanje nekretninama. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji je 
jednoglasno uputio prijedlog Odluke Gradskom vijeću 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 komunalnoj naknadi.  
  
 „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 komunalnoj naknadi donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 12. Davanje Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni Statuta 
Dječjeg vrtića Cipelica 
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Uvodno obrazloženje dala je ravnateljica Dječjeg vrtića Cipelica. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za društvene djelatnosti koji je prijedlog Odluke 
jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje.    
 
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 Prethodne suglasnosti 
na prijedlog Odluke o dopuni Statuta Dječjeg vrtića Cipelica. 
  
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na prijedlog 
Odluke o dopuni Statuta Dječjeg vrtića Cipelica dana jednoglasno.  
 
 
Točka 13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju likvidatora za 
Dječji vrtić Čakovec 
  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za poslove gradonačelnika. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje koji je prijedlog Odluke 
jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje. 
 
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 
Odluke o imenovanju likvidatora za Dječji vrtić Čakovec.  
 
  „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o 
imenovanju likvidatora za Dječji vrtić Čakovec donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Aneksa I. Ugovora o pravu 
korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaže balon 
dvorane  
 
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. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju 
teksta Aneksa I. Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove 
postojeće dvorane i montaže balon dvorane.  
 
  „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. 
Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i 
montaže balon dvorane donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 15. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca 
 
Uvodno obrazloženje po svim predloženim odlukama za dodjelu javnih priznanja dala 
je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje, koji je prijedlog Odluke 
jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća po svim prijedlozima za javna 
priznanja. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade 
Grada Čakovca za životno djelo Miljenku Miloviću. 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Nagrade Grada 
Čakovca za životno djelo Miljenku Miloviću, donesena jednoglasno.  
 
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade 
Grada Čakovca za životno djelo Franji Flacu. 
 
„Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Nagrade Grada 
Čakovca za životno djelo Franji Flacu donesena jednoglasno.  
 
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli Zlatnika 
„Grb Grada Čakovca“ Socijalnoj zadruzi Humana Nova. 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Zlatnika „Grb Grada 
Čakovca“ Socijalnoj zadruzi Humana Nova donesena jednoglasno.  
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U dvorani je bilo prisutno 17 vijećnika.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli Zlatnika 
„Grb Čakovca“ dr. Andreju Palu. 
 
  „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Zlatnika „Grb 
Čakovca“ dr. Andreju Palu donesena jednoglasno.  
 
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade 
„Adam Zrinski“ Foto kino klubu Ivanovec.  
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Nagrade „Adam 
Zrinski“ Foto kino klubu Ivanovec donesena jednoglasno.  
 
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli 
Godišnje nagrade Grada Čakovca u području sporta Atletskom klubu Međimurje. 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluke o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca u području sporta Atletskom klubu Međimurje, donesena 
jednoglasno.   
 
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli 
Godišnje nagrade Grada Čakovca u području znanosti, odgoja i obrazovanja 
Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec. 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca u području znanosti, odgoja i obrazovanja Ekonomskoj i 
trgovačkoj školi Čakovec donesena jednoglasno.   
 
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli 
Godišnje nagrade Grada Čakovca u području socijalne skrbi Udruzi slijepih 
Međimurske županije. 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca u području socijalne skrbi Udruzi slijepih Međimurske županije 
donesena jednoglasno.  
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U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli 
Godišnje nagrade Grada Čakovca u području rada udruga svim međimurskim 
veteranima i dragovoljcima Domovinskog rata. 
 
  „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Čakovca u području rada udruga svim međimurskim veteranima i 
dragovoljcima Domovinskog rata, donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 16. Donošenje Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog 
urbanističkog plana Grada Čakovca 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, 
urbanizam i zaštitu okoliša. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio Nino Vurušić.  
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izradi VII. 
Izmjene i dopune Generalnog urbanističko plana Grada Čakovca. 
 
  „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izradi VII. Izmjene i dopune 
Generalnog urbanističko plana Grada Čakovca donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 17. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU prostora 
Vojarne u Čakovcu  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, 
urbanizam i zaštitu okoliša. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Rajko Bulat, Ninoslav Šipoš.  
 
U dvorani je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o donošenju 
izmjena i dopuna UPU prostora Vojarne u Čakovcu.  
 
  „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju izmjena i dopuna 
UPU prostora Vojarne u Čakovcu donesena većinom glasova.  
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 19:21. 
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KLASA: 024-03/22-01/3 
URBROJ: 2109-2-02-22-03 
Čakovec, 27. travanj 2022. 

      
 
 
   PROČELNICA                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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


