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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
s 09. Gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 20. svibnja 2010. u Gradskoj 

vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09.00 sati 
 

Stručni kolegij je otvorio Gradonačelnik i konstatirao da su nazočni svi pročelnici 
upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirao je da su kolegiju nazočni i novinari. 
 

Stručnom kolegiju su bili prisutni: zamjenici gradonačelnika Veselin Biševac, mag. 
ing. elektrotehnike i Zoran Vidović, predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca - Gordan 
Vrbanec, ing. el., pročelnici upravnih odjela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica 
Kemeter, Lidija Jaklin, mag. oec., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., Slobodan Veinović, 
mag. politologije, Nenad Hranilović, mag. oec., Antun Gjerapić, mag. ing. građ., Marijana Pal, 
mag. oec. Ivica Pongrac, stručni prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite. 

 
Stručnom kolegiju su prisustvovali i direktori trgovačkih društava u 100% vlasništvu 

Grada Čakovca: Miodrag Novosel, direktor GP „“Ekom“ d.o.o. Čakovec; Andrej Gregorec, 
direktor GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec; Snježana Tkalčec Avirović, dipl. iur., direktorica GKP 
„Čakom“ d.o.o. Čakovec; Damira Vresk, dipl. iur., direktorica ČakRa-e d.o.o. Čakovec sa 
svojim suradnicima (Marina Kolarić, dipl. oec., Marta Miše, dipl oec. i Ivana Horvat, dipl. oec.) 
te predstavnik Zelenog ureda Mladen Antolić, voditelj projekata energetske efikasnosti u 
zgradarstvu. 
 

Gradonačelnik je konstatirao da su članovi stručnog kolegija na stol primili: 
 
 - zaključke Komisije za određivanje imena trgova i ulica Gradskog vijeća Grada 
Čakovca 
 -  dopunu materijalu uz točku 1. Dnevnog reda 
 -  dopunu materijalu uz točku 3. Dnevnog reda 
 -  dopunu materijalu uz točku 4. Dnevnog reda 
 -  dopunu materijalu uz točku 8. Dnevnog reda 
 -  dopunu materijalu uz točku 9. Dnevnog reda 
  
 

D N E V N I    R E D 
 
 
1. Poslovanje na načelima Zelenog ureda   
2. Projekti za otvoreni natječaj iz IPA programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 
3. Upućivanje prijedloga Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i 

zamjenika Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
4. Upućivanje prijedloga Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora 

trgovačkih društava i ravnatelja ustanova Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje  

5. Upućivanje prijedloga Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje  

6. Upućivanje prijedloga: 
a) Odluke o prikupljanju komunalnog otpada i korištenju odlagališta u Totovcu – 
Općina Selnica  
b) Odluke o korištenju odlagališta u Totovcu – Općina Vratišinec  
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

7. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a 
Grada Čakovca u 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

8. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju i promjeni naziva ulice, Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje  
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9. Upućivanje prijedloga Odluka Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje: 

a) Odluka o najpovoljnijim ponuđačima za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu   
RH  
b) Odluka o najpovoljnijim ponuđačima za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
RH 

10. Davanje Preporuke trgovačkim društvima i ustanovama Grada Čakovca o                   
          neisplaćivanju regresa 
10. Donošenje Zaključaka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti 
 
Prije prelaska na rad po dnevnom redu, direktori trgovačkih društava u 100% vlasništvu 
Grada Čakovca održali su kratke prezentacije o radu svojih poduzeća u 2009.: 

- Snježana Tkalčec Avirović, dipl. iur. o poslovanju GKP „Čakom“ d.o.o. 
- Miodrag Novosel, o poslovanju GP „Ekom“ d.o.o. 
- Damira Vresk, dipl. iur., o poslovanju Razvojne agencije Grada Čakovca ČakRA 

d.o.o. Čakovec 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu. 
 
Točka 1.  
 
Poslovanje na načelima Zelenog ureda   
 
Mladen Antolić održava prezentaciju na temu Zelenog ureda. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Veselin Biševac, Mladen Antolić 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prihvaća se prijedlog poslovanja na načelima Zelenog ureda.  
Krunoslav Posavec imenuje se voditeljem Zelenog ureda. 

 
Gradonačelnik je potpisao Povelju o zelenom uredu Grada Čakovca. 
 
Točka 2.  
 
Projekti za otvoreni natječaj iz IPA programa prekogranične suradnje Slovenija-
Hrvatska 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Zaposlenici ČakRA-e održali su prezentaciju o projektima za otvoreni natječaj iz IPA 
programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 
 
U raspravi su sudjelovali: Damira Vresk, Branko Šalamon, Nenad Hranilović 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Predlaže se u Proračunu Grada Čakovca za 2011. predvidjeti sredstva za 

Projekte za otvoreni natječaj iz IPA programa II. Komponenta „Prekogranične suradnje 
Slovenija-Hrvatska“. 
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Točka 3. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i 
zamjenika Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:  
 
Prijedlog Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 

Gradskom vijeću Grada Čakovca uputiti će se prijedlog Odluke o koeficijentima 
za obračun plaće službenika u upravnim odjelima i službama Grada Čakovca sukladno 
Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
Vlade RH. 
 
Točka 4. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora 
trgovačkih društava i ravnatelja ustanova Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
  
Prijedlog Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora 

trgovačkih društava u 100% vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada 
Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  

 
Točka 5. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima Grada Čakovca 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
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Točka 6.a 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o prikupljanju komunalnog otpada i korištenju odlagališta u 
Totovcu – Općina Selnica Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
            Prijedlog Odluke kojom se Općini Selnici odobrava korištenje odlagališta u 
Totovcu  upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 6.b 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o korištenju odlagališta u Totovcu – Općina Vratišinec  
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke kojom se odobrava Općini Vratišinec korištenje odlagališta u 

Totovcu  upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
Točka 7. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a 
Grada Čakovca u 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Slobodan Veinović 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Čakovca u 2010. upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje.  
 
Točka 8. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju i promjeni naziva ulice, Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:  
 

Prijedlog Odluke o imenovanju novoosnovane ulice unutar pripadajućeg javnog 
cestovnog koridora identičnog kat. čest. br. 5496/4 k.o. Čakovec koji sa zapadne 
strane započinje od Ulice Ivana Gorana Kovačića, te se proteće u smjeru istoka u 
dužini od cca 550 m, Ulicom Marije Zidarić, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje.  
 
 Prijedlog Odluke o promjeni naziva Štrosmajerove ulice u Čakovcu, upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
Točka 9.a 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o najpovoljnijim ponuđačima za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu  RH  Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Čakovca za k.o. Novo 
Selo Rok, k.o. Totovec i k.o. Žiškovec upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 

 
Točka 9.b 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o najpovoljnijim ponuđačima za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Čakovca za k.o. 
Krištanovec, k.o. Mihovljan, k.o. Novo Selo Rok i k.o. Totovec upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
Točka 10. 
 
Davanje Preporuke trgovačkim društvima i ustanovama Grada Čakovca o                   
neisplaćivanju regresa 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je dao Preporuku gradskim poduzećima i 
ustanovama da u 2010. ne isplate regres.  
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Točka 11. 
 
Donošenje Zaključaka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti 
 
a) prodaja zemljišta 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Odobrava se prodaja zemljišta upisanog u zk.ul.br.7371, k.o. Čakovec, 

čest.br.228/1/2/A/1/219/1/1/1/1/2, dvorište Ulica Janka Slogara, (ident. s kčbr.927/44, 
k.o. iste), po  početnoj cijeni od 100-€/m2, u protuvrijednosti kuna prema srednjem 
tečaju HNB-a na dan održavanja javne dražbe, a koja se nalazi unutar stambene zone 
(S). 

U cijeni zemljišta iz prethodnog stavka ove točke, sadržana je samo vrijednost 
zemljišta, zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, bez komunalne 
infrastrukture, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne 
nedostatke, a kupoprodaja zemljišta provodi se prema postojećem zatečenom, 
zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe.  

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na potpisivanje ugovora o 
kupoprodaji nekretnina sa najpovoljnijim ponuđačem. 

 
b) Loka 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prihvaća se povlačenje molbe i skidanje s Liste reda prvenstva za dodjelu 

gradskih stanova na adresi Dragutina Domjanića 6 i 7, Nevenke Tkalec iz Čakovca, 
Strossmayerova 9 i Snježane Kovačić iz Čakovca, Ulica kralja Tomislava 41.  

Stan na adresi Dragutina Domjanića 7, stan broj 5, površine 42,62 m2 umjesto 
Nevenki Tkalec iz Čakovca, Strossmayerova 9, daje se u najam Kristini Perša iz 
Čakovca, Dragutina Domjanića 4, o čemu će se sklopiti ugovor na rok od jedne 
godine. 

Lista reda prvenstva donesena na stručnom kolegiju održanom 29. travnja 
2010., KLASA: 021-05/10-01/75, URBROJ: 2109/2-01-10-26, prestaje važiti sklapanjem 
ugovora o najmu stana sa podnositeljima molbe kojima su temeljem iste dodijeljeni 
stanovi. Za buduće slučajeve raspisivat će se novi natječaj i sastavljat će se nova lista 
reda prvenstva. 
 
Gradonačelnik je obavijestio prisutne o održavanju sjednice Gradskog vijeća Grada 
Čakovca i svečane sjednice za Dan Grada Čakovca. 
 
Gradonačelnik zaključuje gradonačelnikov stručni kolegij u 10.15 sati.  
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KLASA: 021-05/10-01/121 
URBROJ: 2109/2-01-10-03 
Čakovec, 29. travanj 2010. 
 
 
              PROČELNIK                 GRADONAČELNIK 
mr. sc. prava Dragica Kemeter                 Branko Šalamon 


