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 Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH 25/13 i 85/15) i članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada 
Čakovca 1/21), Gradonačelnica Grada Čakovca je dana 24. siječnja 2022. godine donijela    
  

P L A N 
savjetovanja s javnošću Grada Čakovca za 2022. 

 
I. 

 Gradonačelnica Grada Čakovca utvrđuje Plan savjetovanja s javnošću Grada Čakovca za 2022. (u daljnjem tekstu: Plan). 
 

II. 
 Popis akata prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, nositelj izrade 
akta, očekivano vrijeme donošenja akta, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja, drugi predviđeni načini provedbe savjetovanja i donositelji akta 
iskazani su u tabeli:   
 

PLAN SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU U 2022. 

Redni 
broj Naziv odluke i drugog općeg akta 

Nositelj izrade 
nacrta 

prijedloga akta 
(Upravni odjel) 

Očekivano vrijeme 
donošenja akta i 

provedbe 
savjetovanja 
(tromjesečje) 

Drugi predviđeni 
načini 

provedbe 
savjetovanja 

Donositelj akta 
(Gradonačelnica/ Gradsko 

vijeće) 

1. 
Proračun Grada Čakovca za 2023. i 

projekcija Proračuna za 2024. i 
2025.  

Upravni odjel za 
financiranje IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Čakovca za 2022. 

Upravni odjel za 
financiranje IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 
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3. Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o porezima Grada Čakovca 

Upravni odjel za 
financiranje IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće  

4. 
Odluka o financiranju 

decentraliziranih funkcija osnovnih 
škola u 2022. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

I. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

5. 

Odluka o kriterijima za financiranje 
redovite djelatnosti Javne 

vatrogasne postrojbe Čakovec u 
2022. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

I. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

6. 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa građenja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2022. 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

7. 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 

2022. 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

8. 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi, 

tradicijskoj kulturi i umjetnosti 
 Grada Čakovca za 2022. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 
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9. 
Odluka o izmjenama i dopunama 

Programa javnih potreba u sportu za 
2022. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

10. 
Odluka o izmjenama i dopunama 

Programa javnih potreba u socijalnoj 
zaštiti za 2022. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

11. 
Odluka o izmjenama i dopunama 

Programa javnih potreba u tehničkoj 
kulturi Grada Čakovca za 2022. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

12. 

Odluka o sufinanciranju programa 
produženog boravka u školskoj 

godini 2022./2023. 
 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

III. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

13. 
Program građenja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2023. 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

14. 
Program održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 

2023. 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 
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15. 
Program javnih potreba u kulturi, 

tradicijskoj kulturi i umjetnosti  
Grada Čakovca za 2023. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

16. Program javnih potreba u sportu 
Grada Čakovca za 2023. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

17. Program javnih potreba u socijalnoj 
zaštiti Grada Čakovca za 2023. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

18. Program javnih potreba u tehničkoj 
kulturi Grada Čakovca za 2023. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

19. 
Program demografskih mjera Grada 

Čakovca za 2023. 
 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

20. 

Odluka o raspoređivanju sredstava 
za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Čakovca za 2023. 

Upravni odjel za 
upravu IV. tromjesečje 2021. NE Gradsko vijeće 
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21. 

Odluka o načinu financiranja Vijeća 
romske nacionalne manjine u Gradu 

Čakovca i predstavnika srpske 
nacionalne manjine u Gradu 

Čakovcu za 2023. 

Upravni odjel za 
upravu IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

22. 
Odluka o kriterijima za financiranje 
redovite djelatnosti JVP Čakovec u 

2022. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

I. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

23. 
Odluka o načinu pružanja javne 
usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Grada Čakovca 

Upravni odjel za 
upravu I. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

24. Odluka o zakupu poslovnih prostora Upravni odjel za 
upravu I. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

25. Odluka o raspolaganju nekretninama Upravni odjel za 
upravu I. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

26. 

Strategija razvoja urbanog područja 
(SRUP) u okviru mehanizma 

Integriranih teritorijalnih ulaganja 
(ITU) 

Služba za 
poslove 

gradonačelnika 
III. tromjesečje NE Gradsko vijeće 
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27. 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH za Grad Čakovec 

Služba za 
poslove 

gradonačelnika 
IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

28. 
Odluka o sufinanciranju predškolskih 

ustanova na području Grada 
Čakovca  

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

 NE Gradsko vijeće 

29. Odluka o komunalnoj naknadi 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

IV. tromjesečje NE  Gradsko vijeće 

30. Odluka o održavanju i uređenju 
naselja 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

II. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

31. 
Odluka o mjerama poticaja za 

uređenje nekretnina na području 
Grada Čakovca 

Upravni odjel za 
upravu I. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

 
III. 
 

 Ovaj Plan objavljuje se na web stranici Grada Čakovca (www.cakovec.hr). 
 
KLASA: 022-05/21-01/91 
URBROJ: 2109-2-01-22-07 
Čakovec, 24. siječanj 2022.            GRADONAČELNICA 
                                                                                             Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. 


