
Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), 
Gradonačelnica Grada Čakovca je na svom 1. stručnom kolegiju održanom 24. 
kolovoza 2021., donijela sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 Ukoliko studentica Sara Sobočan dostavi službenu dokumentaciju o redovnom 
upisu u narednu godinu studija, a zbog opravdane zdravstvene situacije, dozvoljava 
se izmjena supotpisnika na potpisanom aneksu ugovora od 20.10.2020. 
 Studentici Đesiki Kolarić priznaje se dostavljena službena dokumentacija i 
primjena članka 30., 31. i 39. Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja 
studenata s područja Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 4/2019. – u daljnjem 
tekstu Odluka). Studentica se oslobađa obveze povrata iznosa primljene novčane 
potpore.  
 Studentima Ivanu Palu i Franki Mikulaj priznaje se dostavljena službena 
dokumentacija i primjena članka 30. i 39. Odluke. Studenti se oslobađaju obveze 
povrata iznosa primljene novčane potpore. 
 Studentici Jeleni Zadravec priznaje se dostavljena službena dokumentacija i 
primjena članka 30. i 39. Odluke. Studentica ima obvezu dostave službene 
dokumentacije za razdoblje od lipnja 2021. do lipnja 2022. Ukoliko studentica nije u 
mogućnosti dostaviti dokumentaciju tada ima obvezu 50% povrata utvrđenog iznosa 
primljene novčane potpore.  
 Studentima Djerdji Florijanu i Jakobu Vrusu priznaje se dostavljena službene 
dokumentacija i primjena članka 31. i 39. Oduke. Studenti se oslobađaju obveze 
povrata iznosa primljene novčane potpore.  
 Student Lovro Ramuščak, sukladno članku 34. Odluke, priznavanje oprosta 
ostvaruje dostavom potvrde o prebivalištu na području Grada Čakovca i potvrde o 
zaposlenju na području Međimurske županije. Sukladno situaciji izazvanom coronom, 
priznaje se dostavljena dokumentacija. Student ima obvezu dostave dokumentacije za 
razdoblje od svibnja 2021. do svibnja 2022. o zaposlenju i boravištu/prebivalištu na 
području Grada Čakovca. Ukoliko student nije u mogućnosti dostaviti dokumentaciju, 
ima obvezu 50% povrata utvrđenog iznosa primljene novčane potpore. 
 Studentu Matiji Topličanec priznaje se dostavljena dokumentacija. Student, 
nakon dostave potvrde o upisu na diplomski studij ostvaruje pravo na potpisivanje 
aneksa ugovora. Obveza povrata utvrđenog iznosa za preddiplomski studij razmotrit 
će se nakon završetka diplomskog studija, a najkasnije do kraja 2023. 
 Student Mislav Marković ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos sredstava 
najkasnije od prosinca 2023. Studentu se ne odobrava, nakon isteka navedenog roka 
dostava zahtjeva za produženjem istog. Ukoliko se student zaposli, ima obvezu 
započeti vraćati utvrđeni iznos i prije odobrenog roka.  
 

II. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
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Čakovec, 24. kolovou 2021.  
      GRADONAČELNICA 
     Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec. 
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