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 Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH 25/13 i 85/15, 69/22) i članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. 
Grada Čakovca 1/21, 2/22), Gradonačelnica Grada Čakovca je dana 13. siječnja 2023. godine donijela    
  

P L A N 
savjetovanja s javnošću Grada Čakovca za 2023. 

 
I. 

 Gradonačelnica Grada Čakovca utvrđuje Plan savjetovanja s javnošću Grada Čakovca za 2023. (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 2023. 

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. 
Odluka o financiranju 

decentraliziranih funkcija osnovnih 
škola u 2023. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

I. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

2. 

Odluka o kriterijima za financiranje 
redovite djelatnosti Javne 

vatrogasne postrojbe Čakovec u 
2023. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

I. tromjesečje NE Gradsko vijeće 
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3. 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

raspolaganju imovinom u vlasništvu i 
suvlasništvu Grada Čakovca  

Upravni odjel za 
upravu I. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

4. 

Odluka o donošenju III. izmjene i 
dopune Urbanističkog plana 

uređenja „Martane-zona male 
privrede“ Čakovec 

UO za prostorno 
planiranje, 

urbanizam i 
zaštitu okoliša 

I. tromjesečje  

DA 
Javna rasprava 

temeljem Zakona o 
prostornom uređenju 

(javni uvid + javno 
izlaganje) 

Gradsko vijeće 

5. 

Izmjena i dopuna Programa 
raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske za Grad Čakovec 

Služba za 
poslove 

gradonačelnika 
I. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

6. 

Strategija razvoja urbanog područja 
(SRUP) u okviru mehanizma 

Integriranih teritorijalnih ulaganja 
(ITU) 

 

Služba za 
poslove 

gradonačelnika 
I. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

7. Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Čakovca za 2023. 

Upravni odjel za 
financiranje II. i IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

8. 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa građenja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2023. 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

II. i IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 



3 
 

9. 

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

2023. 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

II. i IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

10. 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi, 

tradicijskoj kulturi i umjetnosti 
 Grada Čakovca za 2023. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

II. i IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

11. 
Odluka o izmjenama i dopunama 

Programa javnih potreba u sportu za 
2023. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

II. i IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

12. 
Odluka o izmjenama i dopunama 

Programa javnih potreba u socijalnoj 
zaštiti za 2023. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

II. i IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

13. 
Odluka o izmjenama i dopunama 

Programa javnih potreba u tehničkoj 
kulturi Grada Čakovca za 2023. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

II. i IV. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

14. 

Odluka o kriterijima za dodjelu 
prostora za rad i drugih nekretnina 
korisnicima koji djeluju u području 

kulture 

Upravni odjel za 
upravu II./III. tromjesečje NE Gradsko vijeće 
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15. Odluka o sunčanim elektranama za 
domaćinstva 

Upravni odjel za 
upravu II. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

16. 
Odluka o sufinanciranju boravka 

djece u predškolskim ustanovama 
na području Grada Čakovca 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

II. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

17. 
Odluka o ekonomskoj cijeni boravka 
djece u predškolskim ustanovama 

na području Grada Čakovca 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

II. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

18. 
Odluka o kupnji drugih obrazovnih 

sredstava za učenike osnovnih škola 
s područja Grada Čakovca 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

II. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

19. 

Odluka o donošenju Izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana 

uređenja Gospodarska zona istok- 
sjeverni dio 

UO za prostorno 
planiranje, 

urbanizam i 
zaštitu okoliša 

II. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

20. 
Odluka o donošenju VII. izmjene i 
dopune Generalnog urbanističkog 

plana grada Čakovca 

UO za prostorno 
planiranje, 

urbanizam i 
zaštitu okoliša 

II. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 
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21. 
Odluka o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja „Matice hrvatske“ u 

Čakovcu 

UO za prostorno 
planiranje, 

urbanizam i 
zaštitu okoliša 

II. tromjesečje  NE Gradsko vijeće 

22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
komunalnom doprinosu 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

II. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
komunalnoj naknadi 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

II. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

24. Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o javnim zelenim površinama 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

II. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

25. 
Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o uređenju i održavanju 

naselja 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

II. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

26. 
Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke o parkiranju i zaustavljanju 
vozila na području Grada Čakovca 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

II. tromjesečje NE Gradsko vijeće 
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27. 

Odluka o agrotehničkim mjerama i 
mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području 

Grada Čakovca 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

II. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

28. 

Odluka o sufinanciranju programa 
produženog boravka u školskoj 

godini 2023./2024. 
 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

III. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

29. 
Odluka o poticanju visokoškolskog 
obrazovanja studenata s područja 

Grada Čakovca 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

III. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

30. Odluka o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja „Globetka istok“ 

UO za prostorno 
planiranje, 

urbanizam i 
zaštitu okoliša 

III. tromjesečje 

DA 
Javna rasprava 

temeljem Zakona o 
prostornom uređenju 

(javni uvid + javno 
izlaganje) 

Gradsko vijeće 

31. 
Odluka o donošenju Urbanističkog 

plana uređenja središnjeg dijela 
naselja Novo Selo Rok 

UO za prostorno 
planiranje, 

urbanizam i 
zaštitu okoliša 

IV. tromjesečje 

DA 
Javna rasprava 

temeljem Zakona o 
prostornom uređenju 

(javni uvid + javno 
izlaganje) 

 
 

Gradsko vijeće 
 
 
 

32. 

Program korištenja sredstava 
ostvarenih od naknade za promjenu 

namjene  
poljoprivrednog zemljišta u 

nepoljoprivredne svrhe u 2024.  
 

Služba za 
poslove 

gradonačelnika 
IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 
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33. 

Program korištenja sredstava 
ostvarenih od zakupa i prodaje 
poljoprivrednog zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Čakovca 

za 2024.  
 

Služba za 
poslove 

gradonačelnika 
IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

 

34. 

Program utroška sredstava 
ostvarenih od šumskog doprinosa u 

2024.  
 

Služba za 
poslove 

gradonačelnika 
IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

 

35. Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o porezima Grada Čakovca 

Upravni odjel za 
financiranje IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

 

36. 
Proračun Grada Čakovca za 2024. i 

projekcija Proračuna za 2025. i 
2026. 

Upravni odjel za 
financiranje IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

 

37. 
Program građenja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2024. 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 
 

38. 
Program održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 

2024. 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 
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39. Plan upravljanja nekretninama u 
vlasništvu Grada Čakovca za 2024. 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo, 
izgradnju grada i 

upravljanje 
nekretninama 

IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 
 

40. 
Program javnih potreba u kulturi, 

tradicijskoj kulturi i umjetnosti  
Grada Čakovca za 2024. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 
 

41. Program javnih potreba u sportu 
Grada Čakovca za 2024. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 
 

42. Program javnih potreba u socijalnoj 
zaštiti Grada Čakovca za 2024. 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 
 

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

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 
 

44. 
Program demografskih mjera Grada 

Čakovca za 2024. 
 

Upravni odjel za 
društvene 
djelatnosti 

IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 
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45. 

Odluka o raspoređivanju sredstava 
za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Čakovca za 2024. 

Upravni odjel za 
upravu IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

 

46. 

Odluka o načinu financiranja Vijeća 
romske nacionalne manjine u Gradu 

Čakovca i predstavnika srpske 
nacionalne manjine u Gradu 

Čakovcu za 2024. 

Upravni odjel za 
upravu IV. tromjesečje NE Gradsko vijeće 

 

 
III. 

 Utvrđuje se da će se po potrebi savjetovanje provoditi i za sve druge opće akte, strateške ili planske dokumente za koje se ukaže potreba slijedom 
donošenja posebnih zakonskih propisa tijekom godine. 

 
IV. 

 Ovaj Plan objavljuje se na web stranici Grada Čakovca (www.cakovec.hr). 
 
KLASA: 024-04/23-02/1 
URBROJ: 2109-2-01-01-23-07 
Čakovec, 13. siječanj 2023.                 GRADONAČELNICA 
                                                                                                        Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. 


