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IZVOD IZ ZAPISNIKA        
s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 09. studenog 2022.,   

u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec,  
s početkom u 12:00 sati  

 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 024-03/22-01/11, URBROJ: 2109-2-02-22-01, 
od 02. studenog 2022., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Josip Varga.  
   

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnice Asje Supančić 
Balog koja će zakasniti. 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 
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 Lidija Jaklin, mag. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje. 

Sjednici su također prisutni: izv. prof. dr. sc. Damir Bekić, dipl. ing. građ. iz 
Centra Građevinskog fakulteta d.o.o. Zagreb, direktor GKP Čakom d.o.o. Ivica Perhoč, 
v.d. ravnateljica Centra za kulturu Helga Lajtman te ravnateljice dječjih vrtića Cipelica 
i Cvrčak - Gordana Šoltić Siladi i Lidija Varošanec. 

 
Sjednici su prisutni predstavnici medija. 
 
U vijećnici je prisutno 18 vijećnika te Gradsko vijeće ima kvorum. 
 

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

 

1. Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. odgovore na vijećnička pitanja 

 
Prije sjednice Gradskog vijeća održani su Odbori za:  

- društvene djelatnosti  
- financije i proračun  
- Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 

čija mišljenja se nalaze na web stranici Grada Čakovca. 
 
U vijećnici je prisutno 18 vijećnika. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika s 12. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 024-03/22-01/90, URBROJ: 
2109-2-02-22-03, od 05. listopada 2022.  
 
«Za» je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 13. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 
Prisutno je 18 vijećnika. 
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„Za“ je glasovalo 18 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 usvajanju Strategije zelene urbane obnove Grada Čakovca 
2022. – 2030. 

2. Donošenje Odluke i izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2022. 
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Čakovca za 2022. 
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 

4.1. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. 
4.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. 
4.3. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada 

Čakovca za 2022. 
4.4. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. 
4.5. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. 
4.6. Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. 

5. Davanje Prethodne suglasnosti na Statut Centra za kulturu Čakovec 
6. Davanje Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta: 
6.1. Dječjeg vrtića Cvrčak 
6.2. Dječjeg vrtića Cipelica  

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene 
usluge za Dječji vrtić Cipelica   

8. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 
na području Grada Čakovca  

9. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada 

10.   Donošenje Odluke o naknadi za korištenje odlagališta za neopasni otpad Totovec  
11.   Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za  

2023.  
12.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji građevinskog 

zemljišta u Martanama u Čakovcu 
13.   Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o: 

13.1. komunalnoj naknadi 
13.2. određivanju boda vrijednosti komunalne naknade 
13.3. komunalnom doprinosu 
13.4. javnim zelenim površinama 
13.5. obavljanju dimnjačarskih poslova 
13.6. uređenju i održavanju naselja 
13.7. uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama 
13.8. parkiranju i zaustavljanju vozila 
13.9. agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca 
13.10. držanju stoke i peradi 
13.11. mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području 

Grada Čakovca 
13.12. porezima 
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13.13. visini paušalnog poreza 
13.14. financiranju užine učenicima osnovnih škola 
13.15. kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod 

upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama 
13.16. zakupu poslovnih prostora 
13.17. mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada 

Čakovca 
13.18. naknadama za rad u gradskim tijelima 
13.19. naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova 
13.20. naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada 

Čakovca 
13.21. javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade „Josip Štolcer 

Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada Čakovca  
14. Donošenje Odluke o izmjenama: 

14.1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi 
14.2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i 

opreme u školskim ustanovama 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je aktualni sat u 12:07 sati. 
 

Lovro Horvat postavio je tri pitanja od kojih na prva dva traži pisani odgovor: 
Prvo: Mještane Krištanovca zanima da li se može od područne škole do početka 
šumarka uz cestu koja vodi prema Slemenicama, postaviti javna rasvjeta, zbog veće 
sigurnosti u prometu i sigurnosti djece?  
Drugo: Što komunalno redarstvo poduzima na dojave građana o neugodnom mirisu iz 
ljevaonice, naročito iza ponoći te koja služba prati kvalitetu zraka i kakva je kvaliteta 
zraka u Čakovcu? Pritom misli na kvartove Martane, odnosno Čakovec jug. 
Treće: Kada roditelji čakovečkih osnovnoškolaca mogu očekivati povrat sredstva za 
nabavu drugih obrazovnih materijala?  
 
Ljerka Cividni odgovorila je na treće pitanje da je Grad Čakovec izvršio isplate 
osnovnim školama. Roditelji sredstva dobivaju iz referada osnovnih škola, na način da 
se jave u referadu sa priloženim računima, koji stoje na njihovo ime. Vjerujem da su 
škole većinu toga odradile te da će ostalo odraditi.  
 
Boris Bistrović postavio je dva pitanja:  
Prvo: Kakva se poruka šalje građanima s obzirom na riječi koje je na prošloj sjednici 
kolegica vijećnica uputila kolegi vijećniku?   
Drugo: Zašto nisu dostupni audio zapisi sa sjednica, zaključci tijela te gdje je tu 
transparentnost? Konkretno ga zanima Suradničko vijeće za zelene površine Grada 
Čakovca.  
 
Dragica Kemeter odgovorila je da su zapisnici Gradskog vijeća, izvodi iz zapisnika 
Gradskog vijeća, audio zapis sjednice Gradskog vijeća, opći akti Gradskog vijeća, 
objavljeni gotovo isti dan, kada je održana sjednica Gradskog vijeća. Zapisnik se piše 
par dana te se potom objavljuje na web stranici. Zapisnici odbora Gradskog vijeća, 
audio zapisi odbora te mišljenja odbora objavljuju se na web stranici, isti dan kada se 
održavaju sjednice.  
 
Ljerka Cividini odgovorila je da je Suradničko vijeće za zelene površine Grada 
Čakovca oformljeno kao radno tijelo Gradonačelnice te nema propisane obveze da 
zapisnici radnih tijela Gradonačelnice budu na mrežnim stranicama. 
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Sandra Oslaković postavila je tri pitanja na koja traži pisani odgovor: 
Prvo: S obzirom da je Vlada u prosincu 2021. osigurala 8.000.000,00 kn za Centar za 
odgoj i obrazovanje, zašto se Gradonačelnica nije više angažirala na osiguranju tih 
sredstava i potpisivanju sporazuma? 
Drugo: Zašto se stanarima u višestambenim zgradama u Kalničkoj ulici ne postave 
bukobrani, kad se zna da problem buke postoji još od sanacije nadvožnjaka? 
Treće: Koji je razlog padu kvalitete hrane u osnovnim školama te koliko se sada hrane 
baca? Predložila je povećanje cijene za jednu kunu, da bi se dobio kvalitetniji topli 
obrok za djecu.  
Konstatirala je da je Grad Čakovec kao Grad prijatelj djece morao podnijeti veći teret 
u ekonomskoj cijeni vrtića.   
 
Darko Zver postavio je dva pitanja na koje traži pisani odgovor: 
Prvo: Koje su točno radnje poduzete odnosno koje su sve aktivnosti provedene od 
strane Grada Čakovca u vremenu od prošle sjednice Gradskog vijeća do dana 
održavanja ove sjednice Gradskog vijeća, u smjeru realizacije projekta izgradnje IV. 
osnovne škole, Centra za odgoj i obrazovanje i izgradnje sjeverne obilaznice?   
Drugo: Koje se aktivnosti poduzimaju u smjeru realizacije Adventa koji nam slijedi? 
Nada se da će Advent ove godine biti na malo višoj razini nego prošle. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 12:22 sati. 
 

U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
 
 
Točka 1. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije zelene urbane obnove Grada 
Čakovca 2022. – 2030.  
 

Uvodno obrazloženje dao je izv.prof.dr.sc. Damir Bekić, dipl.ing.građ. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Ljerka Cividini, Sandra Oslaković, Boris Bistrović, Svetislav 
Drakulić.  
  
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Strategije zelene urbane obnove Grada Čakovca 2022. – 2030.   

 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Strategije zelene 
urbane obnove Grada Čakovca 2022. – 2030., donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 2. Donošenje Odluke i izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 
2022. 

Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti koji su prijedlog Odluke i 
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izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2022. većinom glasova uputili 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio Lovro Horvat. 
  
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke i izmjena i 
dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2022.  

 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su Odluka i izmjene i dopune Proračuna 
Grada Čakovca za 2022., doneseni većinom glasova svih vijećnika.   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Točka 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Čakovca za 2022. 

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financiranje.  
 

O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun koji je prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022. 
jednoglasno uputio Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
  
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 2 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022., donesena većinom 
glasova.  
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama: 
4.1. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 
izgradnju grada i upravljanje nekretninama. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun koji je prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca 
za 2022. većinom glasova uputio Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Sjednici se priključila vijećnica Asja Supančić Balog pa je u vijećnici prisutno 19 
vijećnika. 
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Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Boris Bistrović, Damir Šoltić. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2022. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022., donesena 
većinom glasova.   
 
 
4.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 
izgradnju grada i upravljanje nekretninama. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za financije i proračun koji je prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2022. većinom glasova uputio Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje.   
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2022. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022., 
donesena većinom glasova.  
 
 
 
4.3. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada 
Čakovca za 2022. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene 
djelatnosti koji su prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba 
u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022. većinom glasova 
uputili Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
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U raspravi su sudjelovali: Boris Bistrović, David Vugrinec, Karolina Juzbašić. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti 
Grada Čakovca za 2022. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada 
Čakovca za 2022., donesena većinom glasova.  
 
 
4.4. Programa javnih potreba u sportu 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 prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba 
u sportu Grada Čakovca za 2022. većinom glasova uputili Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje.   
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022., donesena većinom 
glasova.  
 
 
4.5. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti 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 prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba 
u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. jednoglasno uputili Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje.    
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Lovro Horvat, Ljerka Cividni. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022., donesena 
jednoglasno.  
 
 
4.6. Programa demografskih mjera 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 prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa demografskih 
mjera Grada Čakovca za 2022. jednoglasno uputili Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje.    
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javio Lovro Horvat. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
i dopunama Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022., donesena jednoglasno.  
 
 
 
Točka 5.  Davanje Prethodne Suglasnosti na Statut Centra za kulturu Čakovec 
 
Uvodno obrazloženje dala je v.d. ravnateljica Centra za kulturu Čakovec Helga 
Lajtman. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Sandra Oslaković, Helga Lajtman, Karolina Juzbašić, Boris 
Bistrović, Dragica Kemeter. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Prethodne 
Suglasnosti na Statut Centra za kulturu Čakovec. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna Suglasnost na Statut 
Centra za kulturu Čakovec dana jednoglasno.  
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Točka 6. Davanje Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta: 

6.1. Dječjeg vrtića Cvrčak 

Uvodno obrazloženje dala je ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak Lidija Varošanec.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Prethodne 
Suglasnosti na prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg 
vrtića Cvrčak. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna Suglasnost na prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak dana jednoglasno.  

 
 
6.2. Dječjeg vrtića Cipelica  

Uvodno obrazloženje dala je ravnateljica Dječjeg vrtića Cipelica.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Prethodne 
Suglasnosti na prijedlog Odluke o 3. izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg 
vrtića Cipelica. 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna Suglasnost na prijedlog 
Odluke o 3. izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cipelica dana 
jednoglasno.  

 
 
Točka 7.  Donošenje Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o visini 
ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica. 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za financije i proračun, Odbor za društvene 
djelatnosti koji su prijedlog Odluke većinom glasova uputili Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji je 
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge 
za Dječji vrtić Cipelica jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
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U raspravi su sudjelovali: Sandra Oslaković, Ljerka Cividini, Gordana Šoltić Siladi. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke  o izmjenama 
i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 0  je glasovala „protiv“, 5  je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka  o izmjenama i dopunama 
Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica, donesena 
većinom glasova.  
 
 
 
Točka 8.  Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada na području grada Čakovca 
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti koji je 
prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
području Grada Čakovca većinom glasova uputio Gradskom vijeću na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća.   
 
U raspravi su sudjelovali: Boris Bistrović, Renato Slaviček, Lovro Horvat, Ivica Perhoč, 
Nino Vurušić, Darko Zver, Željka Novak. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o načinu 
pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada 
Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 5 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o načinu pružanja javne usluge 
sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Čakovca donesena većinom 
glasova.  
 
 
Točka 9.  Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada 
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti koji je 
prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  
Grada Čakovca jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.   
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U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dodjeli 
obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.  
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli obavljanja javne 
usluge sakupljanja komunalnog otpada donesena jednoglasno.  
 
 
 
Točka 10.  Donošenje Odluke o naknadi za korištenje odlagališta za neopasni 
otpad Totovec 
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, koji je 
prijedlog Odluke o naknadi za korištenje odlagališta za neopasni otpad Totovec 
jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o naknadi za 
korištenje odlagališta za neopasni otpad Totovec 
 
 „Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o naknadi za korištenje 
odlagališta za neopasni otpad Totovec donesena jednoglasno.  
 
 
 
Točka 11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada 
Čakovca za 2023. 
 
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca Lovro Horvat.  
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za društvene djelatnosti, koji se nije usuglasio oko 
prijedloga Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2023., 
pa mišljenje Odbora nije upućeno Gradskom vijeću Grada Čakovca.  
 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Karolina Juzbašić, Lovro Horvat, Sandra Oslaković.  
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2023. 
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 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Programa rada 
Savjeta mladih Grada Čakovca za 2023. donesena većinom glasova.  
 
 
 
Točka 12.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji 
građevinskog zemljišta u Martanama u Čakovcu. 
 
Uvodno obrazloženje dala je Pročelnica Upravnog odjela za upravu.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Za riječ se javila Sandra Oslaković. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 19 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
i dopunama Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Martanama u Čakovcu. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0  je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Martanama u Čakovcu donesena 
većinom glasova.  
 
 
Točka 13.  Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o: 
13.1. komunalnoj naknadi 
13.2. određivanju boda vrijednosti komunalne naknade 
13.3. komunalnom doprinosu 
13.4. javnim zelenim površinama 
13.5. obavljanju dimnjačarskih poslova 
13.6. uređenju i održavanju naselja 
13.7. uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama 
13.8. parkiranju i zaustavljanju vozila 
13.9. agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca 
13.10. držanju stoke i peradi 
13.11. mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području 

Grada Čakovca 
13.12. porezima 
13.13. visini paušalnog poreza 
13.14. financiranju užine učenicima osnovnih škola 
13.15. kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod 

upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama 
13.16. zakupu poslovnih prostora 
13.17. mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada 

Čakovca 
13.18. naknadama za rad u gradskim tijelima 
13.19. naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova 



13 
 

13.20. naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada 
Čakovca 

13.21. javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade „Josip Štolcer 
Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada Čakovca  

14.Donošenje Odluke o izmjenama: 
14.1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi 
14.2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i 
opreme u školskim ustanovama 
 
Vijećnici su jednoglasno prihvatili da se dalje nastavi glasati dizanjem ruku, a ne 
elektronski. 
 
 
Uvodno obrazloženje za točke od 13.1. do 14.2. dala je pročelnica Upravnog odjela za 
upravu, osim za točku 13.14. za koju je pozvan Pročelnik Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti.  
 
O 13. i 14. točki raspravljao je Odbor za financije i proračun, koji je prijedloge Odluka 
od točke 13.1. do točke 14.2. sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, 
jednoglasno uputio Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
 
 
13.1.  Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
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 Odluke o 
komunalnoj naknadi donesena jednoglasno.  
 
 
 
13.2. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju boda vrijednosti komunalne 
naknade 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o određivanju boda vrijednosti komunalne naknade. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o 
određivanju boda vrijednosti komunalne naknade donesena jednoglasno.  
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  13.3. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o komunalnom doprinosu. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o 
komunalnom doprinosu donesena jednoglasno.  
   
 
13.4. Odluka o izmjenama Odluke o javnim zelenim površinama 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o javnim zelenim površinama. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o javnim 
zelenim površinama donesena jednoglasno.  
 
 
13.5. Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o Odluke 
o obavljanju dimnjačarskih poslova donesena jednoglasno.  
 
 
13.6. Odluka o izmjenama Odluke o uređenju i održavanju naselja 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
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U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o uređenju i održavanju naselja. 
 
 „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 Odluke 
o uređenju i održavanju naselja donesena jednoglasno.  
 
 
 
13.7. Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljima životinjama 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama i divljima životinjama. 
 
 „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 Odluke 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim 
i izgubljenim životinjama i divljima životinjama donesena jednoglasno.  
 
 
13.8. Odluka o izmjenama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila 
 
 „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 
parkiranju i zaustavljanju vozila donesena jednoglasno.  
 
 
13.9. Odluka o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca 
 
 „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 
agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina na području Grada Čakovca donesena jednoglasno.  
 
 
 
13.10. Odluka o izmjenama Odluke o držanju stoke i peradi 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o Odluke o držanju stoke i peradi. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o držanju 
stoke i peradi donesena jednoglasno.  
 
 
 
13.11. Odluka o izmjenama Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan 
prodavaonica na području Grada Čakovca 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području 
Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o 
mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada 
Čakovca donesena jednoglasno.  
 
 
13.12. Odluka o izmjenama Odluke o porezima 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
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U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o porezima. 
 
 „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 
porezima donesena jednoglasno.  
 
 
13.13. Odluka o izmjenama Odluke o visini paušalnog poreza 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o visini paušalnog poreza. 
 
 „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 visini 
paušalnog poreza donesena jednoglasno.  
 
 
13.14. Odluka  o izmjenama Odluke o financiranju užine učenicima osnovnih 
škola 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o financiranju užine učenicima osnovnih škola. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o 
izmjenama Odluke o financiranju užine učenicima osnovnih škola donesena 
jednoglasno.  
 
 
13.15. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele 
prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama 

Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod 
upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o 
kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom 
Grada Čakovca na korištenje udrugama donesena jednoglasno.  
 
 
 
13.16. Odluka o izmjenama Odluke o zakupu poslovnih prostora 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o zakupu poslovnih prostora.  
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“,0  je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o zakupu 
poslovnih prostora donesena jednoglasno.  
 
 
 
13.17. Odluka o izmjenama Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na 
području Grada Čakovca  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama  
mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području Grada Čakovca.  
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o mjerama 
poticaja za kupnju nekretnina na području Grada Čakovca donesena jednoglasno.  
 
 
 
13.18. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima.   
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o 
naknadama za rad u gradskim tijelima donesena jednoglasno.  
 
 
 
13.9. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima 
gradskih ustanova 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova.  
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o 
naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova donesena jednoglasno.  
 
 
 
13.20. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima 
trgovačkih društava Grada Čakovca 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada 
Čakovca.  
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o 
naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca  
donesena jednoglasno. 
 
 
13.21. Odluka o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjeli 
nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada Čakovca 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 18 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade „Josip Štolcer 
Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o javnim 
priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ i 
Glazbene nagrade Grada Čakovca  donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 14. Donošenje Odluke o izmjenama: 
14.1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Pravilnika o jednostavnoj nabavi. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Pravilnika o 
jednostavnoj nabavi donesena jednoglasno. 
 
 
 
14.2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i 
opreme u školskim ustanovama 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 
U vijećnici je bilo prisutno 17 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme 
u školskim ustanovama. 
 
 „Za“ je glasovalo 17 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Pravilnika o 
uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim 
ustanovama donesena jednoglasno. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 15:20. 
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Čakovec, 09. studeni 2022.  
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