
1 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
     

sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 30. ožujka 2022.,   
u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom  

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

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika Miroslava 
Novaka, Nenada Mekovca i Tomislava Markovića koji su opravdali svoj izostanak te 
Igora Šegovića čiji je mandat stavljen u mirovanje po sili zakona. Prisutna je 
gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ. spec. oec.  

Prisutni su: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. - pročelnica Upravnog odjela za 
upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. - pročelnica Upravnog odjela za financiranje, 
Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje 
planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Svetislav Drakulić, mag. iur. - pročelnik 
Službe za poslove gradonačelnika, Marijana Pal, univ. spec. oec. - pročelnica Službe 
za unutarnju reviziju, Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo Ivica 
Pongrac i Voditelj Odsjeka za društvene poslove Igor Mesarić.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je sjednici prisutan direktor GKP 

Čakom d.o.o. Ivica Perhoč, v.d. ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Ljiljana 
Križan i predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca Lovro Horvat.  

Sjednici su prisutni predstavnici medija. 
 
U dvorani je prisutno 15 vijećnika te Gradsko vijeće ima kvorum. 
 

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

1. Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
2. Izvješće o kapitalnim investicijama 
3. Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2021. 
4. Izvješće o novčanim potporama Grada Čakovca u 2021./2022. 
5. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca u 2021./2022. 

 
Prije sjednice Gradskog vijeća održane su Mandatna komisija, Komisija za određivanje 
imena trgova i ulica te Odbori za: 

- društvene djelatnosti, 
- Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 
- izbor i imenovanja, 

čija mišljenja su vijećnici dobili. 
 
Odbor za financije i proračun nije održan zbog nedostatka kvoruma. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na usvajanje Izvod iz zapisnika s 6. 
sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 024-03/22-01/1, URBROJ: 2109-
2-02-22-03, od 26. siječnja 2022.  
 
«Za» je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvod iz zapisnika 6. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, usvojen jednoglasno.        
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 Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red 7. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Čakovca.  
 

Prisutno je 15 vijećnika. 
 

„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. Verifikacija mandata vijećnika 
2. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice 
3. Donošenje Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području 

mjesnih odbora Grada Čakovca  
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama 

Grada Čakovca  
5. Donošenje Statutarne odluke o dopunama Statuta Grada Čakovca 
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o javnim priznanjima 

Grada Čakovca, dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ i Glazbene nagrade 
Grada Čakovca 

7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije 
razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. – 2027.  

8. Donošenje Odluke o osnivanju: 
a) Radne zone Martane istok Čakovec  
b) Radne zone Martane zapad Čakovec 

9. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Čakovca u LAG „Međimurski doli i bregi“  
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za financiranje 

redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022.  
11. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za proširenje 

djelatnosti na novu lokaciju i za otvaranje dvije odgojno-obrazovne skupine na 
novoj lokaciji 

12. Donošenje Odluke o imenovanju ulice u Čakovcu 
13. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec  
14. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike 

Županijskog suda u Varaždinu  
15. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  
16. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i 

imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca 
17. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o planiranim i ostvarenim prihodima i 

planiranim i ostvarenim rashodima za groblja Mihovljan, Ivanovec i Šandorovec 
za 2021. 

18. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP 
Čakom d.o.o. za 2021.  

19. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i 
mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada 
Čakovca  

20. Donošenje Odluke i usvajanje:  
a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom Grada Čakovca za 2021. 
b) Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Grada Čakovca za 2021. 
21. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja 

nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2021.  
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22. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca 
za 2021.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je aktualni sat u 16:08 sati. 
 
Vesna Baranašić Horvat postavila je pitanja pročelnici Upravnog odjela za 
financiranje, vezano uz gradske financije: S obzirom na zatečeno stanje gradskih 
financija, sredinom 2021. kod smjene vlasti, kod čega je najveći teret nove vlasti bilo 
veliko kreditno zaduženje Grada, interesira ju kakvo je sadašnje stanje gradske 
blagajne? Da li se, s obzirom na proteklo razdoblje, vidi poboljšanje stanja gradskih 
financija, posebno što se tiče redovitijeg tijeka podmirenja obaveza prema 
dobavljačima te socijalnim kategorijama? Da li se obaveze Grada podmiruju u 
ugovorenim i zadanim rokovima?  
 
Lidija Jaklin odgovorila je da je stanje gradske blagajne relativno dobro. Tijekom 
prošle godine Grad je imao obvezu vraćati kratkoročni kredit od 15.000.000,00 kuna, 
što je vraćeno. Realiziran je beskamatni kredit od države za umanjeni prihod zbog 
korone, što je također vraćeno. Ove godine je relativno dobro ostvarenje prihoda od 
poreza na dohodak pa su se ubrzanije plaćale dospjele obaveze prema dobavljačima 
i korisnicima proračunskih sredstava. Ranije smo znali kasniti i do godinu dana, a sada 
dospjele obaveze podmirujemo u roku do 60 dana. Kredit od 45.000.000,00 kuna još 
uvijek povlačimo. Ostalo je 3.500.000,00 kuna za povući, za potrebe izgradnje 
prometnice Ivana Gorana Kovačića. Otplata glavnice počinje negdje u rujnu. Ostali 
krediti redovno se izvršavaju. Slijedi vrijeme pažljivijeg ugovaranja obaveza u okvirima 
raspoloživih proračunskih prihoda, kako bi likvidnost Grada bila bolja nego je bila u 
ranijem razdoblju.  
  
Boris Bistrović konstatirao je da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća postavio  
pitanje pročelniku Svetislavu Drakuliću o stanju privlačenja privatnih investicija u Grad 
te nije dobio previše optimističan odgovor. Zato je, vezano uz pismo namjere privatnog 
investitora koji je dostavljen Gradu, postavio pitanje pročelnici Upravnog odjela za 
upravu, koji je rok za odgovor gradskih tijela na upit investitora koji iskazuju interes za 
kupnju zemljišta?   
Potom je postavio pitanje Voditelju Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo Ivici 
Pongracu, da li postoji plan označavanja biciklističkih staza na području Grada 
Čakovca kako bi biciklisti znali koji dio staze je njihov, a pješaci ne bi koristili cijelu 
širinu staze?   
 
Dragica Kemeter odgovorila je da gradski vijećnici mogu dobiti odgovore na 
postavljena pitanja te doći do svakog službenika za dobivanje obavijesti koje su mu 
kao vijećniku potrebne. Pravne i fizičke osobe pitanja mogu postavljati sukladno 
Zakonu o pravu na pristup informacijama, koji propisuje rok od 15 dana za odgovor na 
pitanje, vodeći računa o GDPR, poslovnoj tajni. Navedeno pitanje službenica za 
informiranje nije primila. Provjeriti će se kome je i kada pitanje dostavljeno.  
 
Ljerka Cividini odgovorila je da će se odraditi sve, da se pješačka infrastruktura na 
području grada i mjesnih odbora poboljša i adekvatno označi, naravno ovisno od  
dimenzija, uvažavajući potrebu rekonstrukcije. Izrađen je plan sukladno Pravilniku o 
biciklističkoj infrastrukturi. Biciklistička infrastruktura u gradu zahtjeva dodatnu 
rekonstrukciju i obnovu.    
 
Darko Zver zamolio je gradska tijela da odgovaraju na upite građana.  
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Karolina Juzbašić navela je da je kao predsjednica Odbora za društvene djelatnosti 
zadužena uočiti poslovno postupanje suprotno savjesnom i zakonitom poslovanju, 
konkretno Centra za kulturu Čakovec, o čemu je obavijestila Gradonačelnicu, gradska 
tijela i Klub vijećnika Nezavisne liste – Matija Posavec, HNS, HSLS, Demokrati i HDSS. 
Pitanja je uputila stručnim tijelima grada  i Ministarstvu kulture i medija RH kako bi na 
njih dobila stručno mišljenje te stoga navodi: Statut Centra za kulturu iz 2015. nije 
usklađen sa Zakonom o ustanovama (NN RH 29/1997, 76/1993, 35/2008 i 127/2019), 
Izmjenama Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi iz 2019. (NN RH 
98/2019). Centar za kulturu u registru ustanova Trgovačkog suda nema registrirane 
djelatnosti koje su predmet poslovanja, niti kazališnu djelatnost, niti najam prostora. 
Isplata autorskih honorara u Centru za kulturu bilo zaposlenicima, ravnatelju ili 
članovima Upravnog vijeća prema Mišljenju Ministarstva kulture i medija od 14. ožujka 
2022., nije pravilna. Ravnatelj Centra za kulturu ne može biti ravnatelj Kazališne 
družine, već na čelu mora biti Voditelj (to ne može biti ista osoba). Postoji i sumnja u 
postupak izbora ravnatelja Centra za kulturu Čakovec. Izrazila je nadu da će Grad 
započeti revizorski nadzor u Centru za kulturu Čakovec. Smatra bitnim mišljenje 
Ministarstva kulture i medija i upravnih tijela Grada, upotpuniti revizorskim izvješćem.   
Potom je postavila pitanja pročelniku Upravnog odjela za prostorno planiranje, 
urbanizam i zaštitu okoliša, s obzirom da su potpisana čak 4 aneksa na osnovni ugovor 
(rekonstrukcija zatvorenih bazena, izgradnja novih bazena): Tko je kriv za te dodatne 
radove? Koji su to radovi te koliko je zbog njih porasla cijena prvobitne investicije?  
 
Ninoslav Šipoš odgovorio je da je Gradsko vijeće izvještavano o vanjskim bazenima 
Izvješćima o stanju radova. Za izgradnju bazena potpisana su 4 aneksa. Tri su se 
odnosila na produženje roka, zbog niskih temperatura i nekih drugih razloga. Aneks 
od 12.03.2022. znači povećanje cijene. Najveća stavka je pumpanje podzemnih voda. 
Ukupno povećanje cijene do sad je cca 1,5 milijuna kuna sa PDV-om.  Može se izvršiti 
uvid u dokumentaciju.        
 
Darko Zver zamolio je da se za sljedeći put vijećnicima pripremi malo detaljnije 
izvješće.   
 
Marijana Pal nadovezala se na konstataciju vijećnice Karoline Juzbašić vezano uz 
Centar za kulturu. Informirala je prisutne da je o tome dana obavijest medijima.  Navela 
je da je službeno započela revizija Centra za kulturu koja će trajati oko 2 mjeseca, a 
biti će vezana uz financijsko poslovanje Centra za kulturu, a ne za ustroj. Po završetku 
revizije informacije će biti dane svima nadležnima.   
 
Asja Supančić Balog zahvalila se Gradonačelnici, Pročelniku Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti i Voditelju Odsjeka za društvene poslove, što su njoj i kolegici 
dali podršku i pomogli u otvorenju savjetovališta za djecu i mlade Grada Čakovca. 
Nada se da će biti uspješni u radu i pružiti pomoć roditeljima i djeci. 
Potom je pitala da li je u planu obnova starih dječjih igrališta te navela kao primjer 
naselje Travnik na jugu Čakovca.  
 
Ljerka Cividini zahvalila se na pohvalama. Obnove su u tijeku i ovise od vremenskih 
prilika. Jedna od točaka današnje sjednice Gradskog vijeća vrlo je važna, jer govori o 
tome na područjima pojedinih mjesnih odbora, a odnosi se na uključenje u LAG 
„Međimurski doli i bregi“.   
 
Darko Zver postavio je pitanje Pročelniku Upravnog odjela za prostorno planiranje, 
urbanizam i zaštitu okoliša, u kojoj fazi je izrada DPU Vojni vrtovi Sjever, na kojem se 
predviđa izgradnja IV osnovne škole?    
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Ljerka Cividini rekla je da smo na jedan od fondova prijavili izradu projekata za IV 
Osnovnu školu pa je neminovno da moramo imati i dokumentaciju. Potpisali smo 
Sporazum sa Udrugom arhitekata te je s njima provedeno više sastanaka, kako bi se 
uskladile želje. Idući tjedan otvara se javna rasprava. Razmotriti će se svi prikupljeni 
prijedlozi i primjedbe te će se nacrt prijedloga DPU Vojni vrtovi Sjever uputiti Gradskom 
vijeću na donošenje.     
 
Darko Zver zahvalio je na odgovoru i naveo da je već izgubljeno 7 mjeseci te apelirao 
na sve uključene, da se postupak maksimalno ubrza.  
 
Renato Slaviček predložio je da se u Izvješće o bazenima objedinjeno dostave podaci 
upravnog tijela i nadzornog inženjera, jer se podaci dupliraju. Napomenuo je da se 
spominju aneksi, bez obrazloženja o vremenskoj, financijskoj ili drugoj komponenti. 
Također je naveo, da nije potrebno davati izvješće nadzornog inženjera, niti podatke 
tko vrši nadzor. Izvješće bi trebalo biti smisleno, pisano na način da ga razumiju i oni 
koji nisu građevinari.       
 
Predsjednik Gradskog vijeća zatvara aktualni sat u 16:40 sati. 
 

U dvorani je bilo prisutno 15 vijećnika. 
 
 
Točka 1. Verifikacija mandata vijećnika 
 
Predsjednica Mandatne komisije Vesna Baranašić Horvat podnijela je Izvješće 
Mandatne komisije te obavijestila Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika Igora 
Šegovića te o početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenice vijećnika u Gradskom 
vijeću Grada Čakovca.       
 
Štefanija Damjanović dala je prisegu.  
 

U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu 
Gradonačelnice za razdoblje od 04. lipnja 2021. do 31. prosinca 2021.  
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.   
  
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od 04. lipnja 2021. 
do 31. prosinca 2021. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Polugodišnjeg 
izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od 04. lipnja 2021. do 31. prosinca 
2021. donesena jednoglasno.  
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Točka 3. Donošenje Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na 
području mjesnih odbora Grada Čakovca   
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za Statut, Poslovnik 
i normativnu djelatnost koji su jednoglasno uputili prijedlog Odluke Gradskom vijeću 
na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Darko Zver, Ljerka Cividini, Renato Slaviček, Jurica Horvat, 
Josip Varga, Vesna Baranašić Horvat, Štefanija Damjanović.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o mjerama 
poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 3 su bila „suzdržana“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o mjerama poticaja za kupnju 
nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca. donesena većinom 
glasova.  
 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim 
mjerama Grada Čakovca  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor društvene djelatnosti i Odbor za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnosti koji su jednoglasno uputili prijedlog Odluke Gradskom vijeću na 
donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 5. Donošenje Statutarne odluke o dopunama Statuta Grada Čakovca 
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu.  
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O ovoj točki raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, koji je 
jednoglasno uputio prijedlog Statutarne odluke Gradskom vijeću na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Statutarne odluke o 
dopunama Statuta Grada Čakovca.  
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je  Statutarna odluka o dopunama Statuta 
Grada Čakovca donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o javnim 
priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ i 
Glazbene nagrade Grada Čakovca 
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
O ovoj točki raspravljali su Odbor za društvene djelatnosti koji je prijedlog naziva i 
obrazloženja javnog priznanja jednoglasno uputio Gradskom vijeću Grada Čakovca i 
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti, koji je prijedlog Odluke 
jednoglasno uputio Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama  Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade „Josip 
Štolcer Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada Čakovca. 
 
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama  
Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade „Josip Štolcer 
Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada Čakovca donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka izrade 
Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. – 2027.  
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za poslove gradonačelnika. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika.  
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dopuni Odluke 
o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za 
razdoblje od 2021. – 2027. 
  
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopuni Odluke o pokretanju 
postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 
2021. – 2027.  donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o osnivanju: 
a) Radne zone Martane istok Čakovec 
 
Uvodno obrazloženje za točku 8. a i b dao je pročelnik Službe za poslove 
gradonačelnika.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju  
Radne zone Martane istok Čakovec.  
  
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o osnivanju Radne zone 
Martane istok Čakovec donesena jednoglasno.  
 
 
b) Radne zone Martane zapad Čakovec 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju  
Radne zone Martane zapad Čakovec.  
  
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o osnivanju Radne zone 
Martane zapad Čakovec donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Čakovca u LAG „Međimurski 
doli i bregi“  
 
Uvodno obrazloženje dala je Gradonačelnica. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
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U dvorani je bilo prisutno 15 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o pristupanju 
Grada Čakovca u LAG „Međimurski doli i bregi“.  
  
 „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o pristupanju Grada Čakovca 
u LAG „Međimurski doli i bregi“ donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za 
financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022.  
 
Uvodno obrazloženje dao je Voditelj Odsjeka za društvene poslove. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za društvene djelatnosti koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Odluke Gradskom vijeću na donošenje.  
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022.  
 
  „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovec u 2022. donesena jednoglasno.  
 
 
 

Točka 11. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za 
proširenje djelatnosti na novu lokaciju i za otvaranje dvije odgojno-obrazovne 
skupine na novoj lokaciji 
 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za društvene djelatnosti, koji je jednoglasno uputio 
prijedlog Odluke Gradskom vijeću na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.  
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o davanju 
Suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za proširenje djelatnosti na novu lokaciju i 
za otvaranje dvije odgojno-obrazovne skupine na novoj lokaciji. 
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 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o davanju Suglasnosti Dječjem 
vrtiću Cipelica za proširenje djelatnosti na novu lokaciju i za otvaranje dvije 
odgojno-obrazovne skupine na novoj lokaciji donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 12. Donošenje Odluke o imenovanju ulice u Čakovcu 
  
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
O ovoj točki raspravljala je Komisija za određivanje imena trgova i ulica.   
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju 
ulice u Čakovcu.  
  
 „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju ulice u Čakovcu 
donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 13. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec 
  
Ljiljana Križan obrazložila je svoj Program rada za mandatno razdoblje. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje koji je prijedlog Odluke 
jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje. 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju 
ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. 
 
  „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju ravnateljice 
Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 14. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce 
porotnike Županijskog suda u Varaždinu  
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje koji je prijedlog Odluke 
jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje. 
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Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o utvrđivanju 
prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu. 
 
  „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o utvrđivanju prijedloga 
kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu donesena 
jednoglasno.  
 
 
Točka 15. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje, koji je prijedlog Odluke 
jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju 
Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske. 
 
  „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske donesena 
jednoglasno.  
 
 
Točka 16. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor 
i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca 
 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu. 
 
O ovoj točki raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje, koji je prijedlog Odluke 
jednoglasno uputio Gradskom vijeću na donošenje. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Rješenja o razrješenju i 
imenovanju člana Odbora za izbori i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca 
 
  „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca donesena 
jednoglasno.  
 
 
Točka 17. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o planiranim i ostvarenim 
prihodima i planiranih i ostvarenim rashodima za groblja Mihovljan, Ivanovec i 
Šandorovec za 2021. 
 
Uvodno obrazloženje dao je direktor GKP Čakom d.o.o. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvještaja o planiranim i ostvarenim prihodima i planiranih i ostvarenim 
rashodima za groblja Mihovljan, Ivanovec i Šandorovec za 2021. 
 
  „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvještaja o 
planiranim i ostvarenim prihodima i planiranih i ostvarenim rashodima za groblja 
Mihovljan, Ivanovec i Šandorovec za 2021. donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 18. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge 
GKP Čakom d.o.o. za 2021. 
 
Uvodno obrazloženje dao je direktor GKP Čakom d.o.o. Ivica Perhoč. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2021. 
 
  „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o radu 
davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2021. donesena većinom glasova.  
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Točka 19. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, 
troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području 
Grada Čakovca  
 
Uvodno obrazloženje dao je Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Zoran Korpar, Ivica Pongrac.  
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja 
odbačenog otpada na području Grada Čakovca.  
 
  „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o 
lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja 
odbačenog otpada na području Grada Čakovca donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 20. Donošenje Odluke i usvajanje:  
a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom Grada Čakovca za 2021. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Izvješća o izvršenju 
Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada 
Čakovca za 2021. 
 
  „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Čakovca za 2021. 
usvojeno većinom glasova.   
 
 
b) Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada 
Čakovca za 2021. 
 
Uvodno obrazloženje dao je Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
U raspravi su sudjelovali: Renato Slaviček, Ivica Perhoč, Ivica Pongrac.  
Ivica Perhoč obavijestio je građane da će se 23. i 24. travnja 2022. održati „Akcija 
zelena čistka 2022“ na području Grada Čakovca.  
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U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2021. 
 
  „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o 
provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2021. donesena 
jednoglasno.   
 
 
Točka 21. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja 
nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2021.  
  
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca 
za 2021.   
 
  „Za“ je glasovalo 15 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 1 je bio „suzdržan“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o 
provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2021.  
donesena većinom glasova.  
 
 
Točka 22. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada 
Čakovca za 2021. 
  
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca. 
 
Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nitko nije tražio riječ.    
 
U dvorani je bilo prisutno 16 vijećnika. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju 
Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2021. 
 
  „Za“ je glasovalo 16 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa 
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o radu 
Savjeta mladih Grada Čakovca za 2021. donesena jednoglasno.  
 
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 18:31. 
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KLASA: 024-03/22-01/2 
URBROJ: 2109-2-02-22-03 
Čakovec, 30. ožujak 2022. 

      
 
 
   PROČELNICA                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

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


	Karolina Juzbašić navela je da je kao predsjednica Odbora za društvene djelatnosti zadužena uočiti poslovno postupanje suprotno savjesnom i zakonitom poslovanju, konkretno Centra za kulturu Čakovec, o čemu je obavijestila Gradonačelnicu, gradska tijel...

