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IZVOD IZ ZAPISNIKA        
s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 24. lipnja 2022.,   

u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec,  
s početkom u 16:00 sati  

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 024-03/22-01/7, URBROJ: 2109-2-02-22-21, od 
21. lipnja 2022., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Darko Zver, mag. cin.  
 

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika Sandre 
Oslaković, Dragutina Bajsića, Lovre Horvata i Asje Supančić Balog koji su opravdali 
svoj izostanak te Nine Vurušića koji će se naknadno priključiti sjednici. 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, 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 
i Jasminka Šipoš, mag. oec. – Voditeljica Odsjeka za proračun i računovodstvo 
Upravnog odjela za financiranje. 

 
Sjednici su prisutni predstavnici medija. 
 
Sjednici se priključio vijećnik Nino Vurušić. 
 
U vijećnici 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 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
 
Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbor za:  

- financije i proračun, 
- društvene djelatnosti, 
- izbor i imenovanja, 

čija mišljenja su vijećnici dobili. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nije se održao zbog nedostatka 
kvoruma. 
 
U vijećnici je prisutno 15 vijećnika. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika s 9. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 024-03/22-01/5, URBROJ: 2109-
2-02-22-23, od 25. svibnja 2022.  
 
«Za» je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.  
  
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red 10. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 
Prisutno je 15 vijećnika. 
 



2 
 

„Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“, pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći  

  
DNEVNI RED 

 
1. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu i 

suvlasništvu Grada Čakovca  
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih 

prostora   
4. Donošenje Odluke o zaključenju Aneksa Sporazuma o podjeli imovine između 

Općine Vratišinec i Grada Čakovca  
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih 

ustanova na području Grada Čakovca  
6. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj 

godini 2022./2023.  
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike 

osnovnih škola  
8. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 
9. Donošenje Odluke o: 

a) imenovanju Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja 
članova Gradskog vijeća Grada Čakovca  

b) određivanju naknade članu Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa 
ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca 

 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je aktualni sat u 16:05 sati. 
 
Renato Slaviček pitao je tko vodi računa o totemima na javnim površinama Grada 
Čakovca koji reklamiraju nepostojeće tvrtke, a izgledaju ružno? Slično pitanje postavio 
je i za spomenik vodi, kojeg su davnih godina postavile Međimurske vode, a derutan 
je i opasan za prolaznike. Predlaže da se obiđe grad i ukloni nepotrebno.  
 
Ljerka Cividini odgovorila je da se za spomenik vodi čeka ponuda renovacije 
gospodina Štebiha. Smeđa turistička signalizacija pod nadzorom je Grada Čakovca.  
Uskoro će se postići dogovor o uklanjanju nepotrebnih reklamnih objekata.   
 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 16:09 sati. 
 
 

U dvorani je bilo prisutno 15 vijećnika. 
 
 
Točka 1. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada 
Čakovca  
 
Predsjednik Gradskog vijeća pozvao je predsjednicu Kluba vijećnika NL Matije 
Posavca, HNS, HSLS, HDSS i Demokrati, Vesnu Baranašić Horvat da obrazloži 
prijedlog. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Darko Zver, Vesna Baranašić Horvat, Jurica Horvat, Renato 
Slaviček.    
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U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o razrješenju 
predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 1 je glasovao „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa predsjednik 
Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o razrješenju predsjednika Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, donesena većinom glasova svih vijećnika.  
 
Darko Zver zahvalio se vijećnicima, članovima Odbora te gradskim službama na 
suradnji te odredio pauzu od 5 minuta.  
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca Josip Varga nastavio je voditi 
sjednicu. 
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu 
i suvlasništvu Grada Čakovca  
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
Raspravu je otvorio potpredsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
  
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Potpredsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
potpredsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o upravljanju i raspolaganju 
imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca, donesena jednoglasno.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Točka 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih 
prostora   
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
Raspravu je otvorio potpredsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
  
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Potpredsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora. 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
potpredsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o zakupu poslovnih prostora, doneseno jednoglasno.  
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Točka 4. Donošenje Odluke o zaključenju Aneksa Sporazuma o podjeli imovine 
između Općine Vratišinec i Grada Čakovca   
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
Raspravu je otvorio potpredsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Potpredsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
zaključenju Aneksa Sporazuma o podjeli imovine između Općine Vratišinec i 
Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
potpredsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o zaključenju Aneksa 
Sporazuma o podjeli imovine između Općine Vratišinec i Grada Čakovca 
donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih 
ustanova na području Grada Čakovca  

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za društvene djelatnosti, koji je prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada 
Čakovca, jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio potpredsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Potpredsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada 
Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
potpredsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca, donesena 
jednoglasno.  
 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u 
školskoj godini 2022./2023.  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti, koji su prijedlog Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u 
školskoj godini 2022./2023., jednoglasno uputili Gradskom vijeću na donošenje. 
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Raspravu je otvorio potpredsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Potpredsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2022./2023. 
 
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
potpredsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o sufinanciranju programa 
produženog boravka u školskoj godini 2022./2023., donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za 
učenike osnovnih škola   
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za  financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti koji su prijedlog Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za 
učenike osnovnih škola, jednoglasno uputili Gradskom vijeću na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio potpredsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Potpredsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola. 
  
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
potpredsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o sufinanciranju drugih 
obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola, donesena jednoglasno.   
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih 
usluga 
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje koji je prijedlog Odluke o 
osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, većinom glasova uputio 
Gradskom vijeću na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio potpredsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Potpredsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 
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 „Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
potpredsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o osnivanju Savjeta za 
zaštitu potrošača javnih usluga, donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o: 
 

a) imenovanju Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova 
Gradskog vijeća Grada Čakovca  

 
Uvodno obrazloženje za točku a i b dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje, koji je prijedlog Odluke o 
imenovanju Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, većinom glasova uputio Gradskom vijeću na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio potpredsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Potpredsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
imenovanju Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova 
Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 
  „Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
potpredsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju Povjerenstva 
za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada 
Čakovca, donesena većinom glasova.  
 
 

b) određivanju naknade članu Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa 
ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca 

 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun, koji je prijedlog Odluke o 
određivanju naknade Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio potpredsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

U vijećnici je bilo prisutno 15 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Potpredsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
određivanju naknade članu Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa 
ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca. 
 

  „Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
potpredsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o određivanju naknade 
članu Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, donesena većinom glasova.  
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 17:20. 
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KLASA: 024-03/22-01/7 
URBROJ: 2109-2-02-22-02 
Čakovec, 24. lipanj 2022.  

      
 
   PROČELNICA                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

 mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.         Darko Zver, mag. cin.                           
 
 
 
 
POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
Josip Varga  
 
 
 


