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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 03. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 03. listopada 2013. u 
Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 9:00 sati 
 

Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici 
gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. 

Stručnom kolegiju prisustvovali su: zamjenici gradonačelnika Grada Čakovca Mario 
Medved, bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Uprave Grada 
Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur., Dražen Barić, mag. ing. traff., Ninoslav Šipoš, 
mag. ing. arh. i urb., Lidija Jaklin, univ. spec. oec., mr. sc. Slobodan Veinovć te voditeljica 
Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec. 
 

Uz materijale, članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja: 
1. Izvod iz zapisnika sa 02. stručnog kolegija gradonačelnika; 
2. Izvješće o financijskom stanju naplate parkiranja za period 01.01. – 30.06.2013. 

GKP Čakom d.o.o. Čakovec; 
3. Izvješće o obavljenoj reviziji; 
4. Izvješće o sportskim kampovima „Svaki tjedan sport jedan“; 
5. Izvješće o obuci vijećnika Gradskog vijeća Grada Čakovca i Savjeta mladih; 
6. Izvješće o projektu „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na 

području Grada Čakovca“ 
7. Izvješće o aktivnostima iz procesa strateškog planiranja i izradi Strategije razvoja 

Grada Čakovca  
 

Gradonačelnik i zamjenici usvajaju Izvod iz zapisnika sa 2. stručnog kolegija 
gradonačelnika. 
 

Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje prijedloga Odluke o:  
a) naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca; 
b) izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih 
ustanova;  
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

2. Upućivanje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

3. Upućivanje prijedloga Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje   

4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i 
peradi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

5. Upućivanje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  

6. Upućivanje Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u 
tehničkoj kulturi Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

7. Upućivanje prijedloga prethodne Suglasnosti na:  
a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Čakovec; 
b) prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čakovec  

 Gradskom vijeću Grada Čakovca  
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8. Upućivanje prijedloga prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Pučkog 
otvorenog učilišta Čakovec  

9.  Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec  
10.  Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju, osnivanju:  

a) Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec; 
b) Odbora za poljoprivredu i turizam 
Gradskom vijeću Grada Čakovca  

11. Upućivanje prijedloga Odluke o produženju ulice Putjane Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje  

12. Upućivanje Odluke o usvajanju Aneksa Sporazumu o podjeli imovine između  Općine 
Mala Subotica i Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

13. Donošenje Zaključka o pripajanju dimnjačarskog rajona Štefanec  
14. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o osnivanju Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
15. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Savska Ves  
16. Donošenje Zaključka o zimskoj službi  
17. Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti  
18. Donošenje Zaključka o izmjenama Suglasnosti Dječjem vrtiću  
19. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju: 

a)  Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća Grada Čakovca; 
b) Plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite za Grad Čakovec   
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

20. Imenovanje Tima za energetsku učinkovitost u Gradu Čakovcu  
21. Imenovanje Komisije za procjenu vrijednosti komunalne imovine  
22. Upućivanje prijedloga Odluke o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u 

Varaždinu  
 
 

 
Točka 1. Upućivanje prijedloga Odluke o: 

a) naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava 
Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
b) izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima 

gradskih ustanova 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u 
upravnim vijećima gradskih ustanova upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 
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Točka 2. Upućivanje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
 
Točka 3.  Upućivanje prijedloga Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju 
drugih prostora Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 

 
Točka 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju 
stoke i peradi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
 

Točka 5.  Upućivanje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje 
troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova 

stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi upućuje se Gradskom vijeću Grada 
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Čakovca na donošenje, s time da se u čl. 5 stavku 2 Odluke umjesto riječi „članka“ 
upisuje riječ „stavka“. 

 
 
 

Točka 6. Upućivanje Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi 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 kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba 

u tehničkoj kulturi Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje.  

 
   
Točka 7. Upućivanje prijedloga prethodne Suglasnosti na:  
 

a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Dječjeg vrtića Čakovec upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
b) prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

Čakovec  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog prethodne Suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Čakovec upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
 

Točka 8. Upućivanje prijedloga prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta 
Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
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Prijedlog prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca. 

 
 

Točka 9. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ 
Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeću Odluku:  
 

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar iz Čakovca, Stjepana Radića 26, imenuje se 
ravnateljicom Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec na mandatno razdoblje od 4 godine, 
od 1. prosinca 2013. do 1. prosinca 2017. 
 
 

 
Točka 10. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju, osnivanju:  
 
a) Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Grada Čakovca 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
b) Odbora za poljoprivredu i turizam 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 

 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje, s time da se s time da se u članku 1. Odluke 
mijenja stavak 3 te glasi: 
„1. Marijana Fabić-Rusak, dr. vet. med. – za predsjednicu 
2. dr. sc. Predrag Kočila – za člana 
3. Gordan Vrbanec, ing. el. – za člana 
4. Renata Hrastić, mag. ing. hort. – za člana 
5. Josip Požgaj – za člana.“ 
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Točka 11. Upućivanje prijedloga Odluke o produženju ulice Putjane Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o produženju ulice Putjane upućuje se Gradskom vijeću Grada 

Čakovca na donošenje. 
 
 
 
Točka 12. Upućivanje Odluke o usvajanju Aneksa Sporazumu o podjeli imovine 
između  Općine Mala Subotica i Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
Bez rasprave gradonačelnik upućuje predloženu Odluku Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 
 
 
 
Točka 13. Donošenje Zaključka o pripajanju dimnjačarskog rajona Štefanec 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Gradonačelnik daje riječ zamjeniku Mariu Medvedu koji daje obrazloženje. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
Naselje Štefanec se od 01.01.2014. godine priključuje III dimnjačarskom 

području, na kojem koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada 
Čakovca obavlja dimnjačarski obrt Ivan Zver iz Čakovca, Putjane 89. 

Nositelj koncesije na III dimnjačarskom području dužan je plaćati mjesečnu 
naknadu za koncesiju u iznosu od 350,00 kuna, za  područje naselja Štefanec što u 
ukupnom iznosu za III dimnjačarsko područje iznosi 46.050,00 kuna godišnje. 
 Stavlja se van snage točka III. i IV. Zaključka KLASA: 021-05/13-01/153, 
URBROJ: 2109/2-01-13-03, Čakovec, 4. srpnja 2013. 
 
 
 
Točka 14. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o 
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Gradonačelnik daje riječ zamjeniku Mariu Medvedu koji daje obrazloženje. 
 

Bez  rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
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Prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovec od 3. listopada 2011. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
 
 
 
Točka 15. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Savska Ves  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Gradonačelnik daje riječ zamjeniku Mariu Medvedu koji daje obrazloženje. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Savska Ves o 
imenovanju DARIJANA BOLARIĆA za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Savska Ves na vrijeme od 4 godine. 
 
 
 
Točka 16. Donošenje Zaključka o zimskoj službi  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Gradonačelnik daje riječ zamjeniku Mariu Medvedu koji daje obrazloženje. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Čišćenje snijega na prometnicama u nadležnosti Grada Čakovca, tijekom zime 

2013/2014 vršit će tvrtke: 
1. TEGRA d.d., Mihovljanska 70, Čakovec 
2. GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 72, Čakovec 
3. OBRT – PATAFTA I SINOVI, Poljska 6, Strahoninec. 

 U svrhu nadzora, kontrole i koordinacije tijekom obavljanja poslova čišćenja 
snijega i leda na prometnicama i drugim javnim površinama u nadležnosti Grada, 
imenuje se Stožer zimske službe grada Čakovca u sastavu: 

1. Mario Medved, zamjenik gradonačelnika grada Čakovca za predsjednika 
Stožera 

2. Dražen Barić, pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, za zamjenika 
3. Ivica Pongrac, pomoćnik pročelnika UO za komunalno gospodarstvo, za 

zamjenika 
4. Vedran Biševac, viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i javnu 

nabavu, za člana 
5. Rino Megla, referent za prometno redarstvo, za člana 
6. Vlado Jezernik, referent za prometno redarstvo, za člana 
7. Ivan Zadravec, viši referent za komunalno redarstvo, za člana 

 Za poslove nadzora i kontrole te aktivnog i pasivnog dežurstva članovima 
stožera zimske službe predlaže se isplata jednokratne naknade u neto iznosu od 
3.000,00 kuna. 

Prihvaća se Izvedbeni program rada zimske službe 2013/14 za nerazvrstane 
ceste u nadležnosti Grada Čakovca.   
 
 
 
Točka 17. Donošenje Zaključka iz područja društvenih djelatnosti 
 

a) Pomoćnici u nastavi 
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Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Gradonačelnik daje riječ zamjeniku Romanu Bogdanu koji daje obrazloženje za sve 
Zaključke iz područja društvenih djelatnosti. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke: 
 

Grad Čakovec financirati će troškove mentorstva i polaganja stručnog ispita za 
pomoćnike u nastavi učenicima osnovnih škola kojima je osnivač Grad Čakovec u 
ukupnom iznosu od 1.800,00 kuna po jednom pomoćniku godišnje, što za 22 
pomoćnika u nastavi u školskoj 2013/2014. iznosi ukupno 39.600,00 kuna.  
 
 

b) Studenti Štefanec 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Preuzima se obveza stipendiranja studenata iz naselja Štefanec sukladno Odluci 

o stipendiranju studenata. 
 
 

c) Natječaj za stipendije 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prihvaća se tekst natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca, za akademsku 

2013./2014., redovnim studentima na preddiplomskim, integriranim i diplomskim 
studijima.  
 Natječaj iz točke 1. ovog Zaključka objaviti će se najranije u drugoj polovici 
mjeseca listopada 2013.  
 

 
d) Zamolbe studenata 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 

 
Studentima Aliti Bukurije, Maji Vurušić, Taniti Kutnjak, Nikoli Petričević, Željki 

Kelkedi, Denisu Petričeviću, Petri Vargek i Martini Sršan priznaje se rok stjecanja 
diplome. Studenti nemaju obvezu povrata iznosa primljene stipendije. 
 Ukoliko studenti Denis Lesjak, Vanja Žganec i Ana Ciglarić ne dostave do 31. 
listopada 2013. službeno obrazloženje imaju obvezu povrata iznosa primljene 
stipendije.  
 Ukoliko studentica Andreja Varga do 31. listopada 2013. ne dostavi potvrdu o 
volontiranju tijekom 2012., ima obvezu povrata određenog iznosa stipendije. 
 Student Igor Igrec ima pravo dostaviti zamolbu za umanjenom utvrđenom ratom 
povrata, u potpisanom Sporazumu o vraćanju stipendije te će se nakon toga izvršiti 
izmjena u navedenom Sporazumu. 
 Student Dražen Vrbanec ima obvezu povrata 60% iznosa primljene stipendije. 
 Student Renato Gajski ima obvezu povrata iznosa primljene stipendije od 2016. 
 Studentici Tanji Horvat odobrava se nastavak primanja stipendije. Ugovor se 
potpisuje od 1. godine studija. Isplata stipendije se obustavlja u akademskoj 
2013/2014. Ukoliko studentica dostavi potvrde o redovnom upisu u 2. godinu studija 
za 2014/2015., isplata stipendije započinje od listopada 2014. Studentica ima obvezu 
povrata ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti potpisanog ugovora za studij medicine u 
Zagrebu.  
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 Prihvaća se promjena studija studentice Ive Matotek. Ugovor se potpisuje od 1. 
godine studija. Isplata stipendije se obustavlja u akademskoj 2013/2014. Ukoliko 
studentica dostavi potvrde o redovnom upisu u 2. godinu studija za 2014/2015, isplata 
stipendije započinje od listopada 2014. Studentica ima obvezu povrata ukoliko nisu 
zadovoljeni uvjeti potpisanog Ugovora za studij medicine u Zagrebu. Ugovor za studij 
medicine potpisuje se od 2014/2015. 
 
 
 
Točka 18. Donošenje Zaključka o izmjenama Suglasnosti Dječjem vrtiću 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Gradonačelnik daje riječ zamjeniku Romanu Bogdanu koji daje obrazloženje. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Prihvaća se prijedlog izmjene Suglasnosti Grada Čakovca, KLASA: 021-05/12-

01/71, URBROJ: 2109/2-01-12-011 od 03. svibnja 2012. i usklađenje sa pozitivnim 
zakonskim odredbama na način da se ista mijenja tako da:  

U točci I. riječi: «daje u zakup zakupnicima čija je djelatnost u sklopu 
sportskog, kulturnog i rekreacijskog sadržaja» zamjenjuju se riječima: «daje se na 
korištenje korisnicima čija je djelatnost u sklopu sportskog, kulturnog, rekreacijskog i 
drugog sadržaja primjerenog prostoru dječjeg vrtića.»    

U točki II. riječi «u zakup» zamjenjuju se riječima «na korištenje», a riječi: «a 
daju se u zakup» zamjenjuju se riječima : «a daju se na korištenje» 

U točci III. riječi: «u zakup» zamjenjuju se riječima : «na korištenje». 
U točci IV. riječi: «ugovor o zakupu» zamjenjuju se riječima: «ugovor o 

korištenju» 
Ostale odredbe Suglasnosti ostaju na snazi.  

 
 
Točka 19. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju: 

a) Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća za Grad Čakovec, 

b) Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za Grad Čakovec 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
Gradonačelnik daj riječ zamjeniku Mariu Medvedu koji daje obrazloženje. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlozi Odluka o usvajanju: 
c) Procjene ugroženosti, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća za Grad Čakovec, 
d) Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za Grad Čakovec 
upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 
Točka 20. Imenovanje Tima za energetsku učinkovitost u Gradu Čakovcu 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Rješenje: 
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U Tim za energetsku učinkovitost u Gradu Čakovcu imenuju se: 
1. Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – pomoćnik pročelnika za prostorno 

uređenje i gospodarstvo – za predsjednika, 
2. Roman Petrović, bacc. ing. aedeff. – stručni suradnik za komunalno 

gospodarstvo – za člana, 
3. Vedran Biševac, mag. ing. traff. – viši stručni suradnik za komunalno 

gospodarstvo i javnu nabavu – za člana. 
 
 
 
Točka 21. Imenovanje Komisije za procjenu vrijednosti komunalne imovine 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Rješenje: 
 

U Komisiju za procjenu vrijednosti komunalne imovine imenuju se: 
1. Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo – za predsjednika, 

2. Ivica Pongrac, univ. spec. oec. – pomoćnik pročelnika za komunalno 
gospodarstvo – za člana, 

3. Vedran Biševac, mag. ing. traff. – viši stručni suradnik za komunalno 
gospodarstvo i javnu nabavu – za člana, 

4. Saša Patafta, univ. spec. traff. – viši stručni suradnik za javnu nabavu i 
komunalno gospodarstvo – za člana, 

5. Roman Petrović, bacc. ing. aediff. – stručni suradnik za komunalno 
gospodarstvo – za člana. 

 
 
 
Točka 22. Upućivanje prijedloga Odluke o predlaganju suca porotnika Županijskog 
suda u Varaždinu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
 Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike 
Županijskog suda u Varaždinu upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 
 
 
Gradonačelnik zaključuje sjednicu stručnog kolegija u 9:30. 
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KLASA: 021-05/13-01/213 
URBROJ: 2109/2-01-13-04 
Čakovec, 03. listopada 2013. 
 

            PROČELNIK      GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.    Stjepan Kovač 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


